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III. Kormányrendeletek

A Kormány 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelete
az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel 
összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,
a 14. § tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 15. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pontjában,
a 16. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában,
a 17.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 175.  § 
(2) bekezdés g) pontjában,
a 18. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § 
(1) bekezdés l) pontjában,
a 19. § n) pontja tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatok, valamint a lényeges adatok 
bejelentésének rendje

1. § (1) A  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Nbtv.) 2. számú mellékletében 
meghatározott biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények (a továbbiakban: adatok) 
körét az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  Nbtv. szerint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy (a  továbbiakban: ellenőrzött személy) 
az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokban történt változást az  e  rendeletben foglaltak szerint köteles 
bejelenteni a nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményező (a továbbiakban: kezdeményező) felé.

 (3) Az Nbtv. 71. § (2) bekezdésében a változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére meghatározott határidőt
a) a belföldről és külföldről származó jövedelemmel kapcsolatos változás esetében a tárgyévet követő év május 

31. napjától,
b) a jogszabály alapján bírósági, hatósági nyilvántartásba vétellel bekövetkező változás tekintetében a határozat 

jogerőre emelkedésének napjától
kell számítani.

2. § (1) A  változás-bejelentési kötelezettség a  kitöltött és aláírt biztonsági kérdőívnek a  kezdeményező számára történő 
átadását követő naptól kezdődően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés tartama alatt áll fenn. A  változás-bejelentési 
kötelezettség az  adatoknak a  biztonsági kérdőívben feltüntetett adatállapotában, ha már történt változás-
bejelentés, az utolsó változás-bejelentésben feltüntetett adatállapotában történt változás esetén áll fenn.

 (2) Ha az  ellenőrzött személy vagy – az  5.  § szerinti esetben – a  kezdeményező az  adatokban történt változás 
bejelentésére az Nbtv.-ben vagy e rendeletben előírt határidőt elmulasztja, a bejelentésében az akadályoztatás okát 
is meg kell jelölnie.

3. § (1) A  változás-bejelentési kötelezettséget a  2.  mellékletben meghatározott adattartalom szerinti adatlap kitöltésével 
kell teljesíteni.

 (2) Az  ellenőrzött személy a  kitöltött és aláírt adatalapot zárt borítékban személyesen, meghatalmazott útján, postai 
úton vagy kézbesítő igénybevételével juttatja el a kezdeményező számára. A zárt borítékon a címzettként megjelölt 
kezdeményező és az  átadóként megjelölt ellenőrzött személy mellett fel kell tüntetni, hogy nemzetbiztonsági 
ellenőrzéssel kapcsolatos adatváltozást tartalmaz a küldemény.
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 (3) A  küldemény postai úton vagy kézbesítő igénybevételével történő továbbítása esetén a  (2)  bekezdésben 
meghatározott zárt borítékot egy másik borítékba helyezve, a külső borítékon a küldemény tartalmára utalás nélkül 
kell továbbítani.

4. §  A  kezdeményező a  3.  § (2)  bekezdésében meghatározott küldeményt felbontás nélkül, haladéktalanul továbbítja 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzést folytató nemzetbiztonsági szolgálat (a  továbbiakban: nemzetbiztonsági szolgálat) 
számára.

5. §  Az  Nbtv. 2. számú mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív I–IV.  pontjaiban foglalt, az  1.  § (1)  bekezdés 
szerinti olyan adatokban bekövetkezett változásokról, amelyeket az  ellenőrzött személy Nbtv. 74.  §-a szerinti 
foglalkoztató szervezete jogszabály alapján vezetett személyügyi nyilvántartása tartalmaz, az  ellenőrzött személy 
erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén, a  nemzetbiztonsági ellenőrzésnek az  Nbtv. 69.  § (1)  bekezdésében, 
valamint a  69.  § (2)  bekezdés d), f ) és g)  pontjában megjelölt kezdeményezője a  változás tudomására jutásától 
számított 8 napon belül tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

6. §  A  kezdeményező a  nemzetbiztonsági szolgálatnak az  adatváltozással összefüggő megkeresését haladéktalanul 
továbbítja az ellenőrzött számára.

2. Egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról

7. §  Ezen alcím alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a) a Miniszterelnökség,
b) a minisztériumok,
c) a kormányhivatalok,
d) a központi hivatalok,
e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító 

szerv, valamint a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szerv kivételével a rendvédelmi szervek,

f ) a Magyar Honvédség,
g) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint
h) az a)–g) pont szerinti szervek által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek.

8. §  A  foglalkoztató szervezettel az  Nbtv. szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a  továbbiakban: foglalkoztatási 
jogviszony) vagy a  Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni 
szándékozó személyek esetében az e rendelet 9–11. §-ban és a 3–11. mellékletében meghatározott
a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b) feladat ellátására irányuló a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) vagy io) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak.

9. §  A Miniszterelnökségen minden foglalkoztatási jogviszony nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esik.

10. § (1) A  minisztériumok hivatali szervezetében a  következő munkakörök betöltésére irányuló jogviszonyok minősülnek 
az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak:
1. a minisztérium kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre,
2. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre,
3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,
4. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,
5. az integritás tanácsadó,
6. a belső ellenőr,
7. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott.

 (2) A  7.  § (1)  bekezdése c)–g)  pontjában meghatározott szerveknél a  következő munkakörök betöltésére irányuló 
jogviszonyok minősülnek az  Nbtv. 74.  § i)  pont in)  alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
jogviszonynak:
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1. a belső ellenőr,
2. az integritás tanácsadó.

 (3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alá eső jogviszonynak minősül a  foglalkoztatási jogviszonyban vagy a  Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses 
jogviszonyban álló személy esetében a  kezdeményezésre jogosult által meghatározott olyan funkcionális jellegű, 
a  foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő munkakör, amelynek betöltője a  feladatellátásával 
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett.

 (4) A  foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a  Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses 
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső jogviszonynak minősül, ha külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

11. § (1) A  minisztériumok hivatali szervezetében a  következő munkakörök betöltésére irányuló jogviszonyok minősülnek 
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak:
1. a biztonsági vezető,
2. a rendszerbiztonsági felügyelő,
3. a rendszeradminisztrátor,
4. a titkos ügykezelő,
5. 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 
18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör,

6. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör,
7. a rejtjelező tevékenységet ellátó munkakör.

 (2) A  7.  § (1)  bekezdése c)–g)  pontjában meghatározott szerveknél a  következő munkakörök betöltésére irányuló 
jogviszonyok minősülnek az  Nbtv. 74.  § i)  pont io)  alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
jogviszonynak:
1. a biztonsági vezető,
2. a rendszerbiztonsági felügyelő,
3. a rendszeradminisztrátor,
4. a titkos ügykezelő.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső jogviszonynak minősül a foglalkoztató szervezettel
1. a 10.  § alá nem tartozó, a  kezdeményező által meghatározott munkakör ellátásra irányuló foglalkoztatási 

jogviszony, vagy
2. a kezdeményező által meghatározott feladat ellátásra irányuló Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses 

jogviszony
feltéve, hogy a  jogviszony alapján a  munkakört betöltő vagy feladatot ellátó személy „Bizalmas!” vagy annál 
magasabb minősítési szintű adat megismerésére vagy felhasználására jogosult.

3. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

13. § (1) Az Nbtv. 76/A. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek változás-bejelentési kötelezettsége – a 2. § 
(1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően, – első alkalommal, az  1.  mellékletben meghatározott adatoknak a  2013. 
augusztus 1-jén fennálló állapotához képest bekövetkező változásaira vonatkozóan áll fenn.

 (2) Az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett változásokról első alkalommal,
a) az (1)  bekezdésben meghatározott személyek a  2013. augusztus 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő 

időszakra vonatkozóan,
b) a rendelet hatálybalépése után nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyba lépők, a  biztonsági 

kérdőívnek a kezdeményező részére történő átadásától 2013. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan
2014. május 31-ig kötelesek bejelentést tenni.

 (3) A  nemzetbiztonsági ellenőrzésnek az  5.  §-ban meghatározott kezdeményezője a  rendelet hatálybalépésétől 
számított 30 napon belül, a (4) bekezdésben foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel írásban felhívja 
a  vele foglalkoztatási jogviszonyban álló, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyt a  változás-bejelentés 
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kezdeményező általi teljesítéséhez szükséges írásbeli hozzájárulás átadására. A  nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alá eső személy nyilatkozata alapján, a  hozzájárulásban megjelölt adatkörre nézve a  kezdeményező a  rendelet 
hatálybalépését követő 90. naptól kezdve teljesíti változás-bejelentési kötelezettségét az (1) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével.

 (4) Ha a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a  rendelet hatálybalépését követő 60. napig nem, vagy nem 
teljeskörűen járul hozzá a  változás-bejelentés kezdeményező általi teljesítéséhez, az  5.  §-ban meghatározott 
adatokra (vagy ezen adatoknak a  hozzájárulással nem érintett körére) vonatkozó bejelentési kötelezettségét 
a rendelet hatálybalépését követő 90. napig köteles teljesíteni az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

14. §  Az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás 
egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatra alkalmas tanúsítványt és aláírás-létrehozó adatot külön jogszabályban 
meghatározott védelem alá eső tisztséget, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyt betöltő 
személyek csak a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás keretében vehetnek igénybe.”

15. §  A  Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló 
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához – kivéve azon esetet, amikor a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
szóló törvény alapján a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke a  kezdeményező – a  minősített adatot kezelő szerv 
biztonsági vezetője a  (2) és (4)  bekezdésben hivatkozott adatlapot a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
törvényben meghatározott hozzájárulás vagy szakvélemény másolatával együtt megküldi a  Nemzeti Biztonsági 
Felügyelet részére.”

16. §  Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (4) és (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja a  gazdálkodó szervezet tulajdonosai, a  vezető testületébe tartozó 
személyek, a  kijelölésre kerülő biztonsági vezető, valamint a  titkos ügykezelő és helyettese, a  rendszerbiztonsági 
felügyelő, a  rendszeradminisztrátor, továbbá a  minősített szerződésben való igazolt részvétel esetén annak 
előkészítésében és végrehajtásában érintett személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.
(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott személyek a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 
2.  számú mellékletében szereplő kérdőíveket a  (2)  bekezdésben meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől 
számított harminc napon belül kitöltik, és postai úton visszajuttatják az  NBF részére, amelynek alapján az  NBF 
elnöke kezdeményezi a nemzetbiztonsági ellenőrzést.”

17. § (1) A  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról 
szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 114. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kormányzati hitelesítés-szolgáltató szolgáltatásait a  nemzetbiztonsági szolgálatok és a  Terrorelhárítási 
Központ munkatársai részére az  illetékes szolgálattal írásban megkötött együttműködési megállapodásban 
foglaltak szerint nyújtja.”

 (2) Az  R. 47.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „fontos és bizalmas munkakörben foglalkoztatott” szövegrész helyébe, 
valamint a 74. § a) és b) pontjában a „fontos és bizalmas munkakört betöltő” szövegrész helyébe a „nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső jogviszonyban álló” szöveg lép.

18. §  A  rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, 
valamint a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 
274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

19. §  Hatályát veszti
a) a Belügyminisztérium és a  belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és 

bizalmas munkaköreiről és a  nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 3/2010. (X. 21.) 
BM rendelet,

b) a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a  biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 34/1997. (V. 30.) 
BM rendelet,
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c) a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a  biztonsági ellenőrzések szintjéről szóló 41/2007. (XII. 14.) 
HM rendelet,

d) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása, 
illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a  fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 21/2011. (VII. 13.) KIM rendelet,

e) a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a  biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 2/2006. (III. 14.) 
KüM rendelet,

f ) a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumban, továbbá a  közlekedési, hírközlési és energiaügyi 
miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a  fontos és bizalmas munkakörökről és 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 10/2009. (III. 12.) KHEM rendelet,

g) a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a  biztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 
90/2007. (XI. 17.) GKM rendelet,

h) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban, továbbá a  nemzeti fejlesztési és gazdasági 
miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a  fontos és bizalmas munkakörökről és 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 23/2008. (XI. 18.) NFGM rendelet,

i) a fontos és bizalmas munkakörök megállapításáról és a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 13/2006. (XII. 7.) 
OKM rendelet,

j) a Pénzügyminisztérium és a  pénzügyminiszter irányítása alá tartozó szervezetek fontos és bizalmas 
munkaköreinek megállapításáról szóló 34/1996. (XII. 21.) PM rendelet,

k) a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a  biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 15/2010. (V. 13.) 
SZMM rendelet,

l) a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a vidékfejlesztési miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó 
szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 
61/2011. (VI. 30.) VM rendelet,

m) a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a  biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 11/2005. (IV. 13.) 
EüM rendelet,

n) az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a  titkos információgyűjtésre, illetve titkos 
adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. 
rendelet 13. §-ában a „„C” típusú” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 2.  mellékletében meghatározott biztonsági 
kérdőívben meghatározott következő adatok minősülnek lényeges adatoknak, amelyekben történt változás 
bejelentési kötelezettség alá esik:
II/1. Állampolgárság változása
III/7. Házastársa, élettársa állampolgárságának változása
III/8. és 9. Új házastárs foglalkozására, munkakörére és munkahelyére vonatkozó adatok
III/2-9. Új élettárs adatai
III/10-17. Új házastárs, élettárs révén, illetve örökbefogadás útján a családba került 14 éven felüli gyermek adatai
III/18-25. Új, közös háztartásba kerülő 18 év feletti személy adatai
III/10-17. Új, külföldön élő hozzátartozó adatai
IV/4. Hat hónapot meghaladó külföldön tartózkodás jelzése
VIII/2. Főfoglalkozáson kívüli jövedelmében, naptári évi bruttó 500 000 forintot meghaladó mértékű változás, annak 
forrása
VIII/3. Pénzintézetekkel szemben fennálló tartozásaiban, pénzügyi kötelezettségeiben naptári évi 500 000  forintot 
meghaladó mértékű változás
VIII/4-6. Hazai gazdálkodó szervezetben meglévő érdekeltségben bekövetkezett változás.
VIII/7. Külföldi gazdálkodó szervezettel való hivatalos kapcsolatában történt változás
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IX/6., 8. és 9. 1 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingóságon tulajdonszerzés
IX/10-17. Pénzintézetekkel szemben fennálló követelésekben bekövetkezett 1 millió forint feletti összegű változás
IX/22-26. Külföldről származó jövedelmében bekövetkezett 1 millió forint feletti összegű változás
XI/2. Külföldi hírszerző szolgálat jelenlétére utaló körülmény észlelése
XII/1-7. Külföldi állampolgárokkal létesített új magánkapcsolat
XII/8. Külföldi hírszerző szolgálat vagy annak fedőszerve munkatársával létesített új kapcsolat

2. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben meghatározott adatok bejelentése

A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettséget legalább az  alábbi adatok 
feltüntetésével kell teljesíteni:
a) Név
b) Születési hely
c) Születési idő
d) Telefonszám
e) Az 1.  § (1)  bekezdésben meghatározott lényeges adatban bekövetkezett változás leírása, 

az Nbtv. 2. sz. mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív érintett pontjának feltüntetésével
f ) Késedelmes bejelentés esetén a késedelem oka
g) Egyéb közlendő
h) Dátum, aláírás

3. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyok a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban 
és az általa irányított vagy felügyelt szerveknél

A B

1. A szerv vagy intézmény megnevezése Munkakör (beosztás) vagy feladat megnevezése

2. 1. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium hivatali szervezete

 

3.   1.1. a minisztérium szóvivője

4.   1.2. a szóvivő munkáját közvetlenül segítő munkakör

5.   1.3. a miniszter nyilvános szereplései előkészítéséhez kapcsolódó 
munkakör

6.   1.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör

7.   1.5. az elektronikus információs rendszer üzemeltetéséért felelős 
munkakör

8.   1.6. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban 
kijelölt ügyintézői és adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

9. 1.7. a minősített iratkezelési feladatot ellátó munkakör

10. 1.8. a miniszteri kabinetfőnök irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél 
a miniszter és a miniszteri kabinetfőnök személyéhez kapcsolódó 
feladatokat ellátó munkakör

11. 1.9. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet valamennyi munkaköre

12. 1.10. a Kormányiroda kormánydöntés előkészítésében közreműködő 
munkaköre
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13. 1.11. a Parlamenti Titkárság kormánydöntés végrehajtásában 
közreműködő munkaköre

14.   1.12. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen a belső 
ellenőrzési egység ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartásait vezető, 
adminisztratív ügyeit intéző, iktatási feladatait ellátó munkakör 

15. 1.13. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
a belügyi szakpolitikai feladatot ellátó munkakör

16. 1.14. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
a honvédelmi szakpolitikai feladatot ellátó munkakör

17.   1.15. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
a kulturális szakpolitikai feladatot ellátó munkakör

18.   1.16. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
az egészségügyi szakpolitikai feladatot ellátó munkakör

19.   1.17. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
a környezetvédelmi szakpolitikai feladatot ellátó munkakör

20.   1.18. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
a szociális szakpolitikai feladatot ellátó munkakör

21.   1.19. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
az oktatási szakértői feladatot ellátó munkakör

22.   1.20. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
az agrárügyi szakpolitikai feladatot ellátó munkakör

23.   1.21. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
a fejlesztéspolitikai szakpolitikai feladatot ellátó munkakör

24.   1.22. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
az energetikai szakpolitikai feladatot ellátó munkakör

25.   1.23. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
az igazságügyi szakpolitikai feladatot ellátó munkakör

26.   1.24. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
a hatásvizsgálati feladatot ellátó munkakör

27.   1.25. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
a hatáselemzési monitoring feladatot ellátó munkakör

28.   1.26. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
a stratégiai, közigazgatás-fejlesztési, antikorrupciós feladatokat ellátó 
munkakör

29.   1.27. a társaságfelügyeleti szakterület vezetőjének helyettesítésére kijelölt 
ügyintéző 

30.   1.28. a program-irányítási szakterület valamennyi munkaköre 

31.   1.29. a kormányzati iratkezelési feladatokért felelős szakterületen 
a koncentrált mennyiségű nyílt adatot felhasználó munkakör

32.   1.30. a gazdasági ügyekért felelős szakterületen a pénzügyi osztályvezető 

33.   1.31. a gazdasági ügyekért felelős szakterületen az illetmény-számfejtési 
osztályvezető

34.   1.32. a gazdasági ügyekért felelős szakterületen a projekt koordinációs 
irodavezető

35. 1.33. a gazdasági ügyekért felelős szakterületen a fejezeti számviteli és 
beszámolási osztályvezető

36.   1.34. az EU és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős 
szakterületen valamennyi munkakör, kivéve a titkársági és ügykezelői 
munkaköröket
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37.   1.35. a közjegyzői és végrehajtói pályázatok elbírálásában közreműködő 
vezetői és ügyintézői munkakör

38.   1.36. a közjegyzők és végrehajtók fegyelmi eljárásával kapcsolatos vezetői 
és ügyintézői munkakör

39.   1.37. a személyiadat- és lakcím-nyilvántartási, az egyéni vállalkozói 
nyilvántartási, a magyar igazolvány nyilvántartási és az anyakönyvi 
ügycsoportokban egyedi hatósági ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör

40.   1.38. az egyedi kegyelmi ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör 

41.   1.39. az egyedi állampolgársági ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör

42.   1.40. a társadalmi kapcsolatokért felelős szakterületen az állami 
és a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelkedő jelentőségű események 
megszervezését ellátó munkakör

43.   1.41. a társadalmi kapcsolatokért felelős szakterületen jogi szaktanácsadói 
feladatot ellátó munkakör

44. 1.42. az Európai Területi Együttműködési Programokhoz kapcsolódó 
feladat ellátásában közreműködő munkakör

45.   1.43. a nemzetpolitikáért felelős szakterület valamennyi munkaköre

46.   1.44. a miniszteri kabinetfőnök irányítása alá tartozó szervezeti 
egységeknél a miniszter és a miniszteri kabinetfőnök személyéhez 
kapcsolódó feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses 
jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása

47.   1.45. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
a közigazgatás-fejlesztési-informatikai feladatoknak a Polgári 
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes 
közreműködőként történő ellátása

48. 1.46. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen 
az állami vagyonnal és az állam által alapított egyes szervezetekkel 
kapcsolatos kutató és értékelő feladatoknak a Polgári Törvénykönyv 
szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként 
történő ellátása

49.   1.47. a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szakterületen a belső 
ellenőri munka támogatásához kapcsolódó jogi szakértői, tanácsadási 
feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony 
alapján személyes közreműködőként történő ellátása

50.   1.48. a társadalmi kapcsolatokért felelős szakterületen a jogi 
szaktanácsadói feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses 
jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása

51. 2. Központi Statisztikai Hivatal  

52.   2.1. gazdasági vezető

53.   2.2. elnöki titkárságvezető

54.   2.3. elnöki főosztályvezető

55.   2.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági 
megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

56.   2.5. informatikai vezető

57. 3. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  

58.   3.1. gazdasági főigazgató

59. 3.2. szabadalmi főosztályvezető

60. 3.3. hatósági ügyvitelért felelős főosztályvezető

61. 3.4. iparjogvédelmi lajstromvezetésért felelős osztályvezető

62.   3.5. az infokommunikációs szolgáltatásért felelős osztályvezető
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63.   3.6. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági 
megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

64. 4. Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala

 

65.   4.1. az elnök, elnökhelyettes titkárságának valamennyi munkaköre, kivéve 
gépkocsivezető

66.   4.2. főosztályvezető

67.   4.3. a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, 
osztályvezető

68.   4.4. N-SIS II. Hivatal vezetője

69.   4.5. tanúvédelmi feladatok ellátó munkatársak

70.   4.6. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági 
megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

71.   4.7. adatvédelmi felelős

72.   4.8. projektvezető

73.   4.9. minősített beszerzési eljárást is tartalmazó projektekkel kapcsolatos 
projektmenedzser munkakör

74.   4.10. beszerzésekkel foglalkozó munkakör

75. 4.11. közbeszerzési eljárásban résztvevő munkatársak

76. 4.12. IT biztonsági munkatárs

77.   4.13. a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság valamennyi munkaköre

78. 4.14. a nemzetbiztonsági szolgálatok és a titkosszolgálati eszközök 
használatára jogosult szervek munkájának támogatásában résztvevő 
munkakör

79.   4.15. a hatósági, a közszolgáltatási és a gazdasági elnökhelyettes irányítása 
alá tartozó területen felhasználói engedélyhez kötött titkárnő, asszisztens, 
ügyintéző, adatszolgáltató, adategyeztető, folyamatirányító munkakör

80.   4.16. az informatikai elnökhelyettes irányítása alá tartozó 
területen felhasználói engedélyhez kötött elnöki tanácsadó, 
titkárnő, folyamatirányító, asszisztens, dokumentációs ügyintéző, 
szolgáltatásmenedzser, alkalmazás üzemeltető, telefonos ügyfélszolgálati 
munkatárs, informatikus, adathálózati tervező, folyamatszabályozó, 
informatikai referens, mérnök, programfejlesztő, adatbázis tervező, 
rendszergazda, rendszertámogatási munkatárs, honlapszerkesztő, 
szerverterem üzemeltető, UNIX rendszergazda munkakör

81. 5. Közpolitikai Kutatások Intézete  

82. 5.1. kutatási főosztályvezető

83.   5.2. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági 
megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

84. 6. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal  

85. 6.1. támogatási igazgató

86. 6.2. kormányhivatalok gazdálkodásáért felelős igazgató

87. 6.3. gazdasági főosztályvezető

88.   6.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági 
megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

89. 7. Balassi Intézet  

90. 7.1. gazdasági főigazgató-helyettes

91. 7.2. külföldi magyar intézet igazgató
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92.   7.3. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági 
megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

93. 8. Igazságügyi Szakértői és Kutató 
Intézetek

 

94.   8.1. főigazgató

95.   8.2. főigazgató-helyettes

96.   8.3. gazdasági vezető

97.   8.4. igazgató

98.   8.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági 
megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

99. 9. Fővárosi és megyei kormányhivatal  

100.   9.1. járási hivatalvezető

101.   9.2. gazdasági vezető (pénzügyi főosztályvezető)

102.   9.3. igazgató

103.   9.4. megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője

104.   9.5. járási hivatalvezető-helyettes

105.   9.6. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a fővárosi és 
megyei kormányhivatalban kijelölt biztonsági megbízott, ügyintéző, 
adminisztratív foglalkoztatott

106.   9.7. 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 28. §-ában meghatározott védelmi igazgatási munkában részt 
vevő munkakör 

107.   9.8. a vagyonnyilatkozat kezeléséhez kapcsolódó munkakör.

108. 9.9. minősített iratkezelési feladatot ellátó munkakör

4. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyok a Belügyminisztériumban és az általa irányított 
vagy felügyelt szerveknél

A B

1. A szerv vagy intézmény megnevezése Munkakör vagy beosztás megnevezése

2. 1. A Belügyminisztérium hivatali szervezete

3. 1.1. az Ellenőrzési Főosztály valamennyi munkaköre

4. 1.2. a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodási és közbeszerzési 
tevékenységét felügyelő ügyintézője

5. 1.3. a Műszaki Főosztály Vagyongazdálkodási és Beruházási 
Osztály osztályvezetője és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
vagyongazdálkodási tevékenységét felügyelő ügyintézője, valamint 
az Anyagi és Technikai Osztály osztályvezetője és a haditechnikai 
eszközökkel kapcsolatos tevékenységet ellátó ügyintézője

6. 1.4. az Informatikai Főosztály Infrastruktúra és Alkalmazás-
fejlesztési Osztály osztályvezetője, a Koordinációs és Felügyeleti 
Osztály osztályvezetője, az Információvédelmi és Rejtjel Osztály 
osztályvezetője, a rejtjelfelügyelői munkakörök
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7. 1.5. az Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály valamennyi munkaköre

8. 1.6. a Támogatás-koordinációs Főosztály különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzéseket felügyelő ügyintézője

9. 1.7. Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Vízügyi Koordinációs 
Főosztály vezetője helyettesítésére kijelölt ügyintéző

10. 1.8. az Európai Együttműködési Főosztály vezetői munkakörei és 
az EU vagy NATO minősített adatokat kezelő ügyintézői

11. 1.9. a Nemzetközi Főosztály Protokoll és Rendezvényszervezési 
Osztály osztályvezetője

12. 1.10. a Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály 
Normaszerkesztő Osztály osztályvezetője, a Jogszabály-előkészítő 
Osztály osztályvezetője, a Koordinációs és Statisztikai Osztály 
osztályvezetője

13. 1.11. a NATO-EU nyilvántartó minden munkaköre

14. 2. Országos Vízügyi Főigazgatóság

15. 2.1. főigazgató, műszaki, gazdasági főigazgató-helyettes, 
hivatalvezető, belső ellenőr, belső ellenőrzési szervezeti egység 
vezetője, vízügyi igazgatóságok igazgatói

16. 3. Az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség)

17. általános munkakörök

18. 3.1. a védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkatárs

19. 3.2. a rejtjelfelügyelő, a rejtjelfelügyelet vezetője és munkatársai

20. 3.3. a rejtjelző és a helyettesítésére kijelölt munkatárs

21. 3.4. a nemzetközi szerződés előkészítésével foglalkozó munkatárs

22. 3.5. az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő 
és üzemeltető munkatársak

23. 3.6. az ügyeletvezetők és a főügyeletesek

24. 3.7. a futár

25. 3.8. a bűnügyi felderítő és az értékelő-elemző feladattal foglalkozó 
munkatárs

26. Országos Rendőr-főkapitányság munkakörei

27. 3.9. a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítésére kijelölt 
munkatárs

28. 3.10. a nemzetbiztonsági megbízott

29. 3.11. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban résztvevő 
munkatársak

30. 3.12. a Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály valamennyi 
munkatársa

31. 3.13. a Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztály, 
a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály, a Bűnügyi 
Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás 
Felügyeleti Osztály, a Bűnügyi Ellátó Igazgatóság és a Kiemelt 
Élettelenes Ügyeket Felderítő Főosztály valamennyi munkatársa, 
a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Nemzetközi 
Információs Osztály valamennyi munkaköre
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32. 3.14. a Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály 
Dokumentációs Osztály valamennyi munkatársa, a FRONTEX 
nemzeti kapcsolattartási pontot működtető munkatársa, az EU 
döntéshozatali mechanizmusában részvételre kijelölt rendőrségi 
szakértő, a munkavégzése során védelmi igazgatási feladatokat 
ellátó munkatárs

33. Készenléti Rendőrség munkakörei

34. 3.15. a főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást 
betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást 
betöltő munkatárs

35. 3.16. a Személy és Objektumvédelmi Igazgatóságon 
a Személyvédelmi Főosztály és a Megelőző-Védelmi Osztály 
valamennyi munkatársa

36. 3.17. a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán a Tanúvédelmi 
Szolgálat valamennyi munkatársa

37. 3.18. a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi munkatársa

38. Egyéb rendőrségi munkakörök

39. 3.19. a megyei rendőr-főkapitányságok vezetői munkakörei 

40. 3.20. a Budapesti Rendőr-főkapitányság főosztályvezetői és az azzal 
azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel 
megbízott vezetői beosztást betöltő munkatárs

41. 3.21. a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Korrupciós 
és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály, a Felderítő Főosztály, 
az Értékelő Osztály, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály valamennyi 
munkatársa

42. 3.22. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Bűnügyi Igazgatósága CCTV 
és a Készenléti Alosztály valamennyi munkatársa

43. 3.23. a rendőrkapitányságokon és határrendészeti kirendeltségeken 
a közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti osztályok vezetőinek 
kivételével a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítéssel 
megbízott munkatárs

44. 4. Büntetés-végrehajtás szervezete

45. 4.1. a büntetés-végrehajtási szervek (a továbbiakban: bv. 
szervek) biztonsági vezetőjének helyettese, a rejtjelfelügyelő, 
a rendszerbiztonsági és rejtjelző tevékenységet ellátó személyek

46. 4.2. a biztonsági tiszt

47. 4.3. a személyi védelemről szóló jogszabály szerint a személyi 
védelem és a Védelmi Program által meghatározott feladatok 
végrehajtásában résztvevő, illetve e tárgykörökben keletkezett 
adatokat kezelő személyek

48. 4.4. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság 
főosztályvezetője, osztályvezetője, nemzetbiztonsági megbízottja

49. 4.5. a bv. intézetek és intézmények vezetője, helyettese, gazdasági 
vezetője, osztályvezetője

50. 4.6. a bv. szervek informatikai munkakörei, az elektronikus 
információs rendszer biztonságáért felelős munkakört betöltő 
személy

51. 4.7. a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi 
felkészítéssel és az országmozgósítás feladatainak végzésével 
megbízott személyek
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52. 5. Hivatásos katasztrófavédelmi szervek

53. 5.1. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) országos főfelügyelője, 
szolgálatvezetője, főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, 
a nemzetbiztonsági szolgálatok irányában hatósági és szakhatósági 
feladatokat ellátók munkakörei

54. 5.2. a területi szervek vezetői, vezető-helyettesei és főfelügyelői, 
ellenőrzési szolgálat vezetői

55. 5.3. a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetői és felügyelői

56. 5.4. a BM OKF-en, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv területi és helyi szerveinél a nukleáris baleset-elhárítással 
kapcsolatos feladatokat, a létfontosságú rendszerelemek 
védelmével kapcsolatos feladatokat, továbbá a veszélyes katonai 
objektumokkal kapcsolatos feladatokat ellátók munkakörei

57. 5.5. a BM OKF Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója és 
igazgató-helyettese

58. 5.6. a NATO és EU referensi feladatokat ellátó munkakörök

59. 5.7. a BM OKF titkárságvezető munkakörei

60. 5.8. a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ igazgatója, 
igazgatóhelyettese

61. 5.9. a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ osztályvezetője

62. 5.10. a BM OKF Nemzetközi Főosztály nemzetközi feladatokat ellátók 
munkakörei

63. 5.11. a BM OKF Központi Főügyeleten szolgálatot ellátó személyek 
és a területi szervek főügyeletesei

64. 5.12. a hivatásos tűzoltóparancsnokságok parancsnokai

65. 5.13. a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-szervezési és 
Projekt-elszámolási Főosztály valamennyi osztályvezetője 

66. 5.14. a rejtjelfelügyelői, valamint a rejtjelzői, a rejtjelző eszközkezelő 
munkaköröket betöltő személyek, a számítástechnikai 
rendszergazda 

67. 5.15. a más önálló belügyi szerv térinformatikai adatait (pl. 
műholdas felvételeit) használó térinformatikus

68. 6. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
(a továbbiakban: Hivatal)

69. 6.1. a Hivatal főigazgatója és főigazgató-helyettese mellett működő 
ügykezelő

70. 6.2. a Hivatal igazgatója és igazgatóhelyettese

71. 6.3. a regionális igazgatóságok igazgatója és igazgatóhelyettese

72. 6.4. a Hivatal főosztályvezetője és főosztályvezető-helyettese

73. 6.5. a Hivatal és a regionális igazgatóság hatósági ügyintézések 
lefolytatásáért felelős szervezeti egységének osztályvezetője, 
valamint ezen osztályvezető helyettesítésével munkaköri leírása 
szerint megbízott érdemi ügyintéző

74. 6.6. a Hivatal központi ügyeletén ügyeletes munkakört betöltő 
személy

75. 6.7. a befogadó állomás igazgatója, gazdasági osztályvezetője

76. 6.8. a rejtjelfelügyelő, a rejtjelző

77. 7. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs 
Központ
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78. 7.1. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ valamennyi 
munkaköre

79. 8. Nemzetközi Oktatási Központ

80. 8.1. a főigazgató-helyettes, a biztonsági vezető

81. 8.2. az ILEA, KERA, CEPOL osztályvezetői

82. 9. Oktatási, Képzési és Tudományszervezési 
Főigazgatóság

83. 9.1. főigazgató, főigazgató szervezetszerű helyettese 

84. 10. A rendészeti szakközépiskolák

85. 10.1. a rendészeti szakközépiskola igazgatója

5. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyok az Emberi Erőforrások Minisztériumában és az általa 
irányított vagy felügyelt szerveknél

A B

1. A szerv vagy intézmény megnevezése A munkakör vagy beosztás megnevezése 

2. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatali 
szervezete

3. 1.1. kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezetők

4. 1.2. biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó személy

5. 1.3. minősített ügyiratok kezeléséért felelős szervezeti egység 
vezetője és ügykezelői

6. 1.4. minősített iratok továbbításában közreműködő személyek

7. 1.5. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

8. 1.6. humánpolitikai főosztály valamennyi munkaköre

9. 2. Oktatási Hivatal

10. 2.1. projektigazgató

11. 2.2. minősített érettségi vizsgadokumentumok kezelését ellátó 
munkatársak

12. 3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

13. 3.1. főosztályvezetők

14. 3.2. tankerületi igazgatók

15. 3.3. kiadmányozási joggal rendelkező főosztályvezető-helyettesek és 
osztályvezetők

16. 3.4. belső adatvédelmi felelős

17. 3.5. informatikai biztonsági felelős

18. 3.6. a jog- és személyügyi főosztály valamennyi munkaköre

19. 3.7. a fejlesztési főosztály valamennyi munkatársa

20. 3.8. a vagyonkezelési főosztály valamennyi munkaköre

21. 3.9. a közbeszerzési főosztály valamennyi munkaköre

22. 3.10. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

23. 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

24. 4.1. főigazgató

25. 4.2. gazdasági főigazgató helyettes
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26. 4.3. szervezeti és igazgatási főigazgató-helyettes

27. 4.4. programvezetők

28. 5. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- 
és Szervezetfejlesztési Intézet

29. 5.1. főigazgató

30. 5.2. főigazgató-helyettesek

31. 6. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

32. 6.1. az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 
az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
ügyeiben másodfokon vagy felügyeleti hatáskörben eljáró 
ügyintézők és ügykezelők, valamint a döntéseket kiadmányozó 
vezetők

33. 7. Nyugdíjfolyosító Igazgatóság

34. 7.1. igazgató

35. 7.2. igazgató-helyettesek

36. 7.3. gazdasági vezető

37. 7.4. az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 
az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
ügyeiben másodfokon vagy felügyeleti hatáskörben eljáró 
ügyintézők és ügykezelők, valamint a döntéseket kiadmányozó 
vezetők

38. 8. Országos Tisztifőorvosi Hivatal

39. 8.1. országos tisztifőorvos és helyettes tisztifőorvosok 

40. 8.2. országos tisztifőgyógyszerész

41. 8.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

42. 8.4. főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt 
főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető

43. 8.5. gazdasági igazgató

44. 9. Országos Epidemiológiai Központ

45. 9.1. főigazgató és helyettese

46. 9.2. a Nemzeti Biztonsági Laboratórium valamennyi munkaköre

47. 10. Országos Frédéric Joliot-Curie 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 
Intézet

48. 10.1. főigazgató és helyettese

49. 10.2. gazdasági igazgató

50. 10.3. Országos Sugáregészségügyi Szolgálattal kapcsolatos 
munkakör

51. 11. Országos Környezetegészségügyi Intézet

52. 11.1. főigazgató és helyettesei

53. 11.2. főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesei és osztályvezetői 
munkakörök 

54. 12. Országos Alapellátási Intézet

55. 12.1. főigazgató és helyettesei

56. 13. Országos Egészségfejlesztési Intézet

57. 13.1. főigazgató és helyettesei

58. 14. Országos Kémiai Biztonsági Intézet

59. 14.1. főigazgató és helyettesei
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60. 15. Országos Élelmezés és 
Táplálkozástudományi Intézet

61. 15.1. főigazgató és helyettesei

62. 16. Országos Gyermekegészségügyi Intézet

63. 16.1. főigazgató és helyettesei

64. 17. Országos Mentőszolgálat

65. 17.1. főigazgató és helyettesei

66. 17.2. gazdasági igazgató

67. 17.3. közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

68. 17.4. orvos igazgató

69. 18. Országos Egészségbiztosítási Pénztár

70. 18.1. főigazgató és helyettesei

71. 18.2. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

72. 18.3. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban 
a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott

73. 18.4. közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

74. 18.5. polgári védelmet ellátó foglalkoztatottak

75. 19. Országos Vérellátó Központ

76. 19.1. főigazgató és helyettesei

77. 19.2. gazdasági igazgató

78. 19.3. szervkoordinációs irodavezető

79. 20. Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

80. 20.1. főigazgató és helyettesei

81. 20.2. gazdasági igazgató

82. 20.3. osztályvezetők

83. 20.4. közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

84. 21. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

85. 21.1. főigazgató

86. 21.2. főigazgató-helyettes

87. 21.3. igazgató

88. 
22. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

89.   22.1. főigazgató 

90.   22.2. főigazgató-helyettes

91. 
23. Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatal

92.   23.1. gazdasági vezető

93.   23.2. Kábítószerügyi Főosztály vezetője és ügyintézői
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6. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyok a Nemzetgazdasági Minisztériumban és az általa 
irányított vagy felügyelt szerveknél

A B

1. A szerv vagy intézmény megnevezése Munkakör vagy beosztás megnevezése

2. 1. Nemzetgazdasági Minisztérium 
hivatali szervezete

3. 1.1. a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának valamennyi 
munkaköre

4. 1.2. az Ellenőrzési Főosztály valamennyi munkaköre

5. 1.3. a Személyügyi Főosztály valamennyi munkaköre

6. 1.4. a Sajtó és Kommunikációs Főosztály valamennyi munkaköre

7. 1.5. a védelmi és biztonsági szakterülettel kapcsolatos munkakör

8. 1.6. a nemzetközi szerződések előkészítésével foglalkozó munkakör

9. 1.7. Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály támogatási referens és 
főreferens

10. 1.8. a Reál Költségvetési Fejezetek Főosztály Védelemgazdasági Osztály 
tárcaelőadója 

11. 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(a továbbiakban: NAV)

12. 2.1. a gazdasági vezető, a szakfőigazgatók

13. 2.2. a Központi Hivatal főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesei

14. 2.3. a főigazgatók, főigazgató-helyettesek, igazgatók, igazgató-helyettesek

15. 2.4. a Különös Hatásköri Ügyek Főosztályának valamennyi alkalmazottja

16. 2.5. a Biztonsági Főosztály osztályvezetői, 

17. 2.6. a Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály osztályvezetői

18. 2.7. a Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály azon ellenőrzési szakreferensei, 
akik munkaköri leírásuk alapján a szerencsejáték felügyeleti kirendeltséget 
vezetik

19. 2.8. a Dokumentációs Főosztály osztályvezetői

20. 2.9. a Közbeszerzési Főosztály valamennyi alkalmazottja

21. 2.10. a Beruházási és Ellátási Főosztály osztályvezetői

22. 2.11. a Pénzmosás Elleni Információs Iroda valamennyi alkalmazottja

23. 2.12. az OLAF Koordinációs Iroda valamennyi alkalmazottja

24. 2.13. a Rendészeti Főosztály osztályvezetői, valamint azon alkalmazottjai, 
akik munkaköri leírásuk alapján ügyeletes tiszti, védelemigazgatási, 
valamint EDR diszpécserszolgálati feladatokat látnak el

25. 2.14. a Folyószámla-felügyeleti Főosztály osztályvezetői

26. 2.15. az információvédelmi, folyamatszabályozási és adatvagyon-
gazdálkodási feladatokat, valamint a kiemelt informatikai fejlesztések és 
az egyéb informatikai tárgyú beszerzések előkészítését ellátó szervezeti 
egységek osztályvezetői

27. 2.16. a Központi Hivatal azon alkalmazottjai, akik munkaköri leírásuk 
alapján közreműködnek az ellenőrzési és kockázatkezelési módszertanok, 
módszerek kidolgozásában

28. 2.17. a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága, a Kiemelt Adózók 
Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri 
Igazgatósága valamennyi vezetője
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29. 2.18. a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri 
Igazgatóhelyettesének közvetlen munkatársai, továbbá az Általános 
Főosztály ellenőrzési, hatósági és adóügyi munkakörcsoportjaiból kijelölt 
alkalmazottak 

30. 2.19. a Kiemelt Adózók Adóigazgatóságának és a Kiemelt Adó és Vám 
Főigazgatóságának azon alkalmazottjai, akik munkaköri leírásuk alapján 
az Általános Főosztály különös illetékességi körébe tartozó adózók adatait 
tartalmazó adatállománnyal kapcsolatba kerülnek

31. 2.20. az informatikai feladatokat ellátó intézet alaptevékenységébe tartozó 
szervezeti egységek vezetői

32. 2.21. a NAV országos informatikai rendszereit tervező, fejlesztő, illetve 
üzemeltető állandó és teljes hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak

33. 2.22. a NAV országos adatátviteli hálózatának egészét tervező és üzemeltető 
alkalmazottak

34. 2.23. a NAV kockázatkezelési, illetve ellenőrzési tevékenységéhez készített 
specifikációhoz és algoritmusokhoz teljes körűen hozzáférő alkalmazottak

35. 2.24. a Bevetési Főigazgatóság azon alkalmazottjai, akik munkaköri leírásuk 
alapján a speciális műveleti tevékenységet főtevékenységként végzik

36. 2.25. a Bűnügyi Főigazgatóság főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesei

37. 2.26. a Bűnügyi Főigazgatóság alaptevékenységébe tartozó szervezeti 
egységek osztályvezetői és valamennyi alkalmazottja

38. 2.27. a Bűnügyi Főigazgatóságon bűnüldözési belső adatvédelmi 
felelősi, valamint bűnüldözési informatikai biztonsági feladatokat ellátó 
alkalmazottak

39. 2.28. a regionális bűnügyi igazgatóságok osztályvezetői és valamennyi 
alkalmazottja

40. 2.29. az Áru- és Bűnjelkezelő Hivatal hivatalvezetője és helyettesei

41. 2.30. a NAV azon alkalmazottjai, akik munkaköri leírásuk alapján 
rejtjeltevékenységet látnak el

42. 2.31. a NAV azon alkalmazottjai, akik munkaköri leírásuk alapján belső 
adatvédelmi felelősi, adatvédelmi referensi és biztonsági megbízotti 
feladatokat látnak el 

43. 2.32. a biztonsági referens, biztonsági főreferens

44. 2.33. az EMGA referens, EMGA főreferens

45. 2.34. a személyi titkár, a tanácsadó

46. 3. Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság 

47. 3.1. az igazgató

48. 3.2. az igazgató-helyettes

49. 3.3. a Főigazgatói Titkárság valamennyi munkaköre

50. 3.4. a Stratégiai és Módszertani Igazgatóság valamennyi munkaköre

51. 3.5. az Infrastrukturális Programokat Ellenőrző Igazgatóság valamennyi 
munkaköre

52. 3.6. a Gazdaságfejlesztési és Egyéb Európai Támogatásokat Ellenőrző 
Igazgatóság valamennyi munkaköre

53. 3.7. a Regionális Programokat Ellenőrző Igazgatóság valamennyi munkaköre

54. 3.8. a Társadalmi, Közigazgatási és Végrehajtási Programokat Ellenőrző 
Igazgatóság valamennyi munkaköre

55. 4. Magyar Államkincstár 
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56. 4.1. a központi igazgatók

57. 4.2. a megyei igazgatók

58. 4.3. az irodavezetők

59. 4.4. a Biztonsági Főosztály munkatársai

60. 4.5. a főosztályvezetők, a főosztályvezetők helyettesítésére kijelölt 
főosztályvezető-helyettesek vagy osztályvezetők

61. 4.6. a gazdasági vezető

62. 4.7. a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység 
munkatársai

63. 4.8. az adatvédelmi felelős

64. 4.9. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-a alapján kijelölt 
személy és helyettese, valamint az integritási tanácsadó

65. 4.10. az elkülönített számlavezető rendszerhez hozzáférési jogosultsággal 
rendelkező munkatársak

66. 4.11. a bizalmas számlával rendelkező szervek költségvetéseibe és 
beszámolóiba munkájuk során betekintéssel rendelkező munkatársak

67. 4.12. a Kincstár belső szabályozó eszközeiben meghatározott kritikus 
informatikai alkalmazások és azokat működtető infrastruktúra 
kiszolgálásához és felügyeletéhez rendelt munkatársak, valamint irányítási 
jogkörrel rendelkező vezetők

68. 5. Magyar Kereskedelmi és 
Engedélyezési Hivatal

69. 5.1. a gazdasági vezető

70. 5.2. a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság főosztályvezetője

71. 5.3. a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság osztályvezetője

72. 5.4. a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság valamennyi munkatársa

73. 5.5. az Informatikai Főosztály vezetője

74. 5.6. a Koordinációs és Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője

75. 5.7. a Koordinációs és Humánpolitikai Főosztály főosztályvezető-helyettese

76. 6. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

77. 6.1. az Informatikai Főosztály vezetője és helyettesei

78. 6.2. a Projekt-végrehajtási Főosztály vezetője

79. 7. Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

80. 7.1. a Jogi, Gazdálkodási és Kommunikációs Főosztály főosztályvezetője

81. 8. Nemzeti Innovációs Hivatal

82. 8.1. a főosztályvezető

83. 8.2. a főosztályvezető-helyettes

84. 8.3. a TéT attaséi munkakörbe jelöltek

85. 9. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

86. 9.1. a Gazdasági Főosztály főosztályvezetője
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7. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyok a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban és az általa 
irányított vagy felügyelt szerveknél

A B

1. A szerv vagy intézmény megnevezése Munkakör vagy beosztás megnevezése

2. 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
hivatali szervezete

 

3. 

 
1.1. atomenergetikai feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

4.   1.2. belső adatvédelmi biztos

5. 

 

1.3. a munkáltatói jogok gyakorlója által kijelölt egyes jogi, igazgatási, 
szabályozási és koordinációs feladatok ellátásával kapcsolatos 
munkakörök

6. 
 

1.4. központi informatikai feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

7. 
1.5. biztonsági feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

8. 
 

1.6. Európai Uniós feladatok ellátásával kapcsolatos kiemelt munkakör

9. 
 

1.7. nemzetközi szerződések előkészítésével foglalkozó kiemelt munkakör

10.   1.8. személyügyi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

11.   1.9. közbeszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

12. 

 
1.10. légiközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

13.   1.11. ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

14. 

 

1.12. vagyonjogi- és vagyongazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos 
munkakör 

15. 

 

1.13. zöldgazdaságfejlesztéssel, klímapolitikával és kiemelt 
közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos munkakör

16. 2. Közlekedésbiztonsági Szervezet  

17.   2.1. gazdasági vezető

18.   2.2. főosztályvezető

19.   2.3. informatikus

20.   2.4. osztályvezető

21.   2.5. humánpolitikai referens

22.   2.6. jogtanácsos / jogi előadó / jogi referens

23.   2.7. balesetvizsgáló légiközlekedési területen

24. 3. Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség  

25.   3.1. elnök

26.   3.2. elnökhelyettes

27.   3.3. gazdasági vezető

28.   3.4. főosztályvezető

29.   3.5. vezető jogtanácsos
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30.   3.6. számítástechnikai szoftverüzemeltető 

31. 

 

3.7. 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. 
rendeletben meghatározott feladatokat ellátó munkakör

32. 4. Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ  

33.   4.1. főigazgató

34.   4.2. gazdasági igazgató

35.   4.3. műszaki igazgató

36. 

5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  

37.   5.1. gazdasági vezető

38.   5.2. bányakapitány

39.   5.3. főosztályvezető

40.   5.4. Informatikai és Adatvédelmi Osztály vezetője

41.   5.5. Adattári és Információs Osztály vezetője

42.   5.6. Humánpolitikai és Igazgatási Osztály vezetője

43.   5.7. közbeszerzési ügyintéző

44. 
6. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet  

45.   6.1. igazgató 

46.   6.2. igazgatóhelyettes

47.   6.3. főosztályvezető

48. 7. Nemzeti Közlekedési Hatóság  

49.   7.1. főosztályvezető

50.   7.2. főosztályvezető-helyettes

51.   7.3. osztályvezető

52. 

 

7.4. informatikai biztonsági referens (vagy az ezen feladatokat ellátó 
informatikus)

53.   7.5. informatikus (rendszeradminisztrátor munkakörben)

54.   7.6. jogász

55.   7.7. elnöki kabinetvezető

56.   7.8. elnöki kabinetvezető-helyettes

57.   7.9. elnöki tanácsadó

58.   7.10. koordinációs munkatárs (Elnöki Kabinet)

59. 

 

7.11. titkársági asszisztens (Elnöki Kabinetben; elnökhelyettesek mellett 
működő)

60. 

 
7.12. titkársági szakmai referens (elnökhelyettesek mellett működő)

61.   7.13. ügyeletes

62.   7.14. perképviseleti és hatósági főkoordinátor

63.   7.15. szabályozás-előkészítési főkoordinátor

64.   7.16. szerződéskötési főkoordinátor
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65.   7.17. alágazati hatósági főkoordinátor

66.   7.18. közúti közlekedési hatósági főkoordinátor

67.   7.19. vasúti igazgatási koordinátor

68.   7.20. hatósági ellenőrzési koordinátor

69.   7.21. közlekedésbiztonsági koordinátor

70.   7.22. fejlesztési referens

71.   7.23. EU és nemzetközi kapcsolatok referens

72.   7.24. közbeszerzési referens

73.   7.25. engedélyezési, jóváhagyási és ellenőrzési referens

74.   7.26. jármű-forgalomba helyezési referens

75.   7.27. jármű módszertani referens

76.   7.28. vizsgafelügyeleti módszertani referens

77.   7.29. képzésmódszertani referens

78.   7.30. ICAO koordinátor

79.   7.31. EASA koordinátor

80.   7.32. állami légügyi jogtanácsos

81.   7.33. elnökhelyettesi vezető koordinátor

82.   7.34. szervezési koordinátor

83.   7.35. állami repülésbiztonsági szakreferens

84.   7.36. repülésbiztonsági felügyelő

85.   7.37. légiközlekedési piac- és cégelemzési referens

86.   7.38. légijármű-üzemeltetési felügyelő

87.   7.39. hatósági légijármű-vezető

88.   7.40. SAFA felügyelő

89.   7.41. földi kiszolgálás felügyelő

90.   7.42. repülésműszaki felügyelő

91.   7.43. légijármű lajstrom-nyilvántartási referens

92.   7.44. repülőtérfelügyelő

93.   7.45. építésügyi szakhatósági előadó

94.   7.46. légiközlekedési zaj és környezetvédelmi felügyelő

95.   7.47. védelmi főtiszt

96.   7.48. repülésvédelmi felügyelő

97.   7.49. szakszolgálati referens

98.   7.50. hatósági főorvos

99.   7.51. képzési referens

100.   7.52. állami légügyi hatósági főmérnök

101.   7.53. helikopter sárkányhajtómű mérnök

102.   7.54. repülőgép sárkányhajtómű mérnök

103.   7.55. avionikai mérnök

104.   7.56. fedélzeti mérnök

105.   7.57. repülésbiztonsági hatósági főorvos

106.   7.58. hatósági ejtőernyős

107.   7.59. állami repülőtér felügyelő

108.   7.60. állami légiforgalmi irányító



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	130.	szám	 65199

109.   7.61. navigációs főtiszt

110.   7.62. meteorológus

111.   7.63. ATM felügyelő

112.   7.64. légiforgalmi főfelügyelő

113.   7.65. repülésengedélyezési referens

114.   7.66. hatósági légiforgalmi irányító

115.   7.67. CSN felügyelő

116.   7.68. légiközlekedési irányítástechnikai felügyelő

117. 
  7.69. nemzeti minőségbiztosítási ellenőr (légiközlekedés védelmi)

118. 8. Országos Atomenergia Hivatal  

119. 

 
8.1. nukleáris anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető

120. 
  8.2. radioaktív anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető

121. 

 
8.3. a nukleáris védettséggel összefüggő hatósági feladatokért felelős 
vezető

122.   8.4. Euratom koordinációs ügyekért felelős vezető

123.   8.5. nukleáris védettségi felügyelő

124. 9. Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság  

125.   9.1. főigazgató

126.   9.2. igazgató

127.   9.3. főosztályvezető

128.   9.4. Ügykezelő Osztály vezetője

129.   9.5. Főigazgatói Titkárság közalkalmazottai

130. 

 

9.6. nyomdai, sokszorosítási feladatokhoz kapcsolódó munkakörök (így 
különösen: nyomdász szakmunkás, sokszorosítógép-kezelő, grafikai 
referens, betanított munkás, technikai alkalmazott)

131. 

 

9.7. közbeszerzési szakértő, jogtanácsos, műszaki-ellátási feladatokhoz 
kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, amennyiben 
a felsorolt munkakörök betöltője a minősített adat védelméről szóló 
2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti minősítési 
szintű adat, vagy a 9. §-a szerinti külföldi minősített adat megismerésére 
vagy felhasználására jogosult

132. 10. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  

133.   10.1. főosztályvezető

134.   10.2. általános főosztályvezető-helyettes

135. 

  10.3. Belső Ellenőrzési Főosztály vezetői és belső ellenőri munkakörei

136.   10.4. Jogi Főosztály vezetői munkakörei

137.   10.5. Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály vezetői munkakörei

138. 

 
10.6. IH vezetők, valamint magasabb jogállású vezetőket közvetlenül 
segítők (személyi titkár, titkárnő, gépkocsivezető)
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139. 

11. NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.  

140.   11.1. vezérigazgató

141.   11.2. vezérigazgató helyettes

142.   11.3. ágazati igazgató

143.   11.4. divízió igazgató

144. 
 

11.5. projekt igazgató, olyan projektek esetében, amelyek a 218/2011. 
(X. 19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzéseket tartalmaznak

145.   11.6. igazgató

146.   11.7. minőségirányítási vezető

147.   11.8. kommunikációs osztályvezető

148.   11.9. biztonsági referens

149.   11.10. IT Biztonsági referens

150.   11.11. közbeszerzési osztályvezető és szakértő

151.   11.12. kontrolling osztályvezető

152. 

 

11.13. projektek munkatársai, olyan projektek esetében, amelyek 
a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzéseket 
tartalmaznak 

153. 
 

11.14. projektmenedzser, olyan projektek esetében, amelyek a 218/2011. 
(X. 19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzéseket tartalmaznak

154. 

 
11.15. informatikus (rendszergazda, rendszertechnikus, rendszermérnök, 
adatbázis adminisztrátor, operátor) – külön meghatározott esetekben

155.   11.16. IT és távközlési divízió igazgatóságainak osztályvezetői

156.   11.17. stratégiai ágazat osztályvezetői

157. 

 
11.18. jogi ágazat általános jogi osztályának osztályvezetője, 
jogtanácsosai, jogi előadói

158.   11.19. közbeszerzési jogi osztályvezető és szakértő

159.   11.20. titkárságvezető

8. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyok a Vidékfejlesztési Minisztériumban és az általa 
irányított vagy felügyelt szerveknél

A B

1. A szerv vagy intézmény megnevezése Munkakör vagy beosztás megnevezése

2. 1. A Vidékfejlesztési Minisztérium 
hivatali szervezete

3. 1.1. adatvédelmi felelős

4. 1.2. védelmi és biztonsági szakterületet ellátó kormánytisztviselő

5. 1.3. államhatár földmérési munkáival foglalkozó kormánytisztviselő

6. 1.4. parlamenti titkár, társadalmi kapcsolatok ügyintézője

7. 2. A miniszter irányítása, felügyelete alá 
tartozó központi hivatalok 
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8. 2.1. elnök/főigazgató kabinetfőnöke központi hivatal főosztályvezetője, 
a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy 
osztályvezető 

9. 2.2. nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági 
megbízott

10. 2.3. minősített beszerzési eljárásban résztvevő munkakör

11. 2.4. rejtjelező tevékenységet ellátó munkakör

12. 2.5. központi hivatalok helyi adatvédelmi megbízottja

13. 3. A központi hivatalok területi szervei 

14. 3.1. központi hivatalok területi szerveinek vezetői

9. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyok a Külügyminisztériumban és az általa irányított 
vagy felügyelt szerveknél

A B

1. A szerv vagy intézmény megnevezése Munkakör vagy beosztás megnevezése

2. 1. A Külügyminisztérium hivatali 
szervezete

3. 1.1. Biztonsági, Informatikai és Távközlési Főosztály ügyintézői, ügykezelői

4. 1.2. Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály ügyintézői, ügykezelői

5. 1.3. Személyügyi Főosztály ügyintézői, ügykezelői

6. 1.4. Protokoll Főosztály ügyintézői, ügykezelői

7. 1.5. Sajtó Főosztály osztályvezetői

8. 2. A miniszter irányítása, felügyelete alá 
tartozó szervezet 

9. 2.1. a Magyar Külügyi Intézet igazgatója

10. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyok a Honvédelmi Minisztériumban és az általa 
irányított vagy felügyelt szerveknél

A B

1. A szerv vagy intézmény megnevezése Munkakör vagy beosztás megnevezése

2. 1. A Honvédelmi Minisztérium hivatali 
szervezete

3. 1.1. a miniszteri főtanácsadó és tanácsadó

4. 1.2. a HM híradó és informatikai rendszerek fejlesztését és felügyeletét 
végző munkakör

5. 1.3. a biztonsági vezető helyettese, a biztonsági referens, a HM 
információvédelmi, dokumentumvédelmi és az MH központi 
rejtjelfelügyeleti feladatokat ellátó munkakör

6. 1.4. a HVKF és helyettese tevékenységét közvetlenül segítő szervezeti 
elem munkaköre
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7. 1.5. a HM hadműveleti és haderőtervezési feladatokat ellátó szervének 
munkaköre

8. 1.6. a HM humán, logisztikai, kiképzési feladatokat tervező és irányító 
szervének kijelölt munkaköre

9. 1.7. a HM felderítő, különleges műveleti, valamint elektronikai hadviselési 
támogatás tervezési és irányítási feladatait ellátó szervének munkaköre

10. 1.8. a HM védelempolitikai és nemzetközi együttműködési feladatokat 
ellátó szervének kijelölt munkaköre

11. 1.9. a NATO és EU együttműködésben és kapcsolattartásban érintett 
kijelölt munkakör

12. 1.10. a védelmi tervezési rendszer keretein belül stratégiai tervek, valamint 
nemzeti tervek kidolgozásában részt vevő személy munkaköre

13. 1.11. a HM jogi, igazgatási és képviseleti feladatokat ellátó szervének 
kijelölt munkaköre

14. 1.12. a HM törvényességi felügyeleti szakellenőrzési feladatokat ellátó 
kijelölt munkakör

15. 1.13. a HM kontrolling, államháztartási belső ellenőrzési, 
vagyonfelügyeleti, gazdasági tervezési, és szabályozási feladatokat, 
valamint a közbeszerzés felügyeleti tevékenységet ellátó szervének kijelölt 
munkaköre

16. 1.14. a HM tervezési és koordinációs feladatokat ellátó szervének kijelölt 
munkaköre

17. 1.15. a beszerzési, közbeszerzési eljárásokban részt vevő kijelölt munkakör

18. 2. A miniszter közvetlen 
alárendeltségébe és irányítása alá 
tartozó szervezetek és a Magyar 
Honvédség katonai szervezetei

19. 2.1. a honvédségi szervezet parancsnoka, vagy vezetője, helyettese és 
törzsfőnöke

20. 2.2. az országos illetékességgel rendelkező ügyeleti szolgálat és a központi 
ügyelet munkaköre

21. 2.3. a különleges műveletben, fegyverzet-ellenőrzésben, válságkezelésben 
és katasztrófa-elhárításban részt vevő szervezetek kijelölt munkaköre, 
a felderítő és elektronikai hadviselés feladatokat ellátó szervezet kijelölt 
munkaköre, valamint a készenlét fokozásával, fenntartásával kapcsolatos 
feladatok okmányrendszerének kidolgozására és naprakészen tartására 
kijelölt munkakörök

22. 2.4. a légierő, a légtérvédelem és a légtérellenőrzés feladatban részt vevő 
szervezet kijelölt munkaköre

23. 2.5. a biztonsági vezető helyettese, a rejtjelfelügyeleti tevékenységet 
ellátó, a rejtjelző, a rejtjelző szakkiképzést végrehajtó személy és 
a futárszolgálat állománya

24. 2.6. a védett objektumok parancsnokának vagy vezetőjének és 
helyettesének munkaköre, a védett létesítményben munkaköri jegyzék, 
vagy állománytábla alapján folyamatos helyszíni jelenléthez kötött 
feladatot ellátó munkakör, valamint a helyszínen feladatot végrehajtó, 
a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek 
biztosításában részt vevő kijelölt munkakörök, továbbá az I. osztályú 
biztonsági területen feladatot végző munkakör
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25. 2.7. a védett objektumok szakmai irányítását, felügyeletét, támogatását, 
ellenőrzését végző szervezet kijelölt munkaköre, valamint a létesítmények 
vonatkozásában a beruházások lebonyolításában részt vevő kijelölt 
munkakörök

26. 2.8. a középszintű vezető szerv parancsnoka és azzal azonos jogállású 
vezető munkaköre, helyettese, valamint hadműveleti, műveleti, kiképzési, 
tervezési, szervezési, jogi, logisztikai kijelölt munkaköre

27. 2.9. a központi személyügyi nyilvántartást kezelő szervezet kijelölt 
munkaköre

28. 2.10. a fejezet költségvetési gazdálkodásának tervezési, koordinálási és 
ellenőrzési feladatait végző szervezetnél a NATO, EU műveletek, valamint 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetésének tervezésében, 
elszámoltatásában, járandóságai megállapításában, ellenőrzésében és 
az előbbiekben felsoroltak informatikai támogatásában a teljes körű 
adatállományhoz való hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek 
munkaköre

29. 2.11. a miniszter által átruházott hatáskörben fejezetszintű államháztartási 
belső ellenőrzési feladatokat ellátó kijelölt munkakör, rendeltetéssel 
összefüggő fejezetszintű ellenőrzést végző kijelölt munkakör, a saját 
szervezet államháztartási belső ellenőrzési feladatait ellátó munkakör, 
továbbá a HM Hatósági Hivatal hatósági és szakhatósági feladatokat 
ellátó kijelölt munkaköre, az adatvédelmi felügyeleti feladatokat ellátó 
munkaköröket betöltő személyek, a szervezetek kijelölt belső, illetve helyi 
adatvédelmi felelősei, valamint az MH Közegészségügyi-Járványügyi 
Szolgálat hatósági és szakhatósági feladatot ellátó kijelölt munkaköre

30. 2.12. a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő feladatai 
végrehajtásában részt vevő szervezet kijelölt munkaköre

31. 2.13. a központi irattár és levéltár kijelölt munkaköre

32. 2.14. a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § 
(4) bekezdés a)–c) pontja szerinti minősítési jelölésű információt kezelő 
elektronikus rendszereket üzemeltető kijelölt munkakörök, valamint 
az MH szintű elektronikus hitelesítés szolgáltatás fejlesztője, programozója 
és operátora

33. 2.15. a honvédségi szervezetek részére kommunikáció technikai 
feltételeket biztosító szervezet HM rendezvények informatikai, akusztikai 
és tolmácstechnikai kijelölt biztosító állománya, valamint a távközlési 
hálózatok és szolgáltatások kijelölt munkaköre

34. 2.16. az állandó személyi védelemben részesülő állami vezetők állami 
légijárművel történő szállításában közvetlenül részt vevő gépszemélyzet 
munkaköre

35. 2.17. a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § 
(4) bekezdés a) pontja szerinti minősítési jelölésű információt kezelő 
kijelölt koronaőr munkakör

36. 2.18. a hadfelszerelési fejlesztést, a logisztikai tervezést, irányítást és 
beszerzést bonyolító szervezet kijelölt munkaköre, továbbá a beszerzési és 
közbeszerzési eljárásokban részt vevő kijelölt munkakör

37. 2.19. olyan külföldi szolgálatteljesítés, amely esetében a fogadó fél 
személyi biztonsági tanúsítvány meglétét igényli

38. 2.20. a honvéd tisztjelölt és honvédaltiszt-jelölt, önkéntes tartalékos, 
amennyiben a képzés jellege, vagy a megtervezett beosztása indokolja
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11. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyok a Miniszterelnökségen és az általa irányított vagy 
felügyelt szerveknél

A B

1. A szerv vagy intézmény megnevezése A munkakör vagy beosztás megnevezése 

2. 1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

3.   1.1. kabinetfőnök

4.   1.2. ellenőrzési főosztályvezető

5.   1.3. ellenőrzési főosztályvezető-helyettes

6.   1.4. ellenőrzési osztályvezető

7.   1.5. gazdasági vezető és helyettese

8. 1.6. üzemeltetési osztályvezető

9. 1.7. ellenőr 

10.   1.8. az Elnöki Kabinet valamennyi munkaköre

11. 1.9. informatikai referens

12.   1.10. informatikai előadó

13. 
 

1.11. kormányzati ellenőrzéssel összefüggésben adminisztratív, 
kézbesítési feladatokat ellátó kormánytisztviselő, munkavállaló

14. 2. Nemzetstratégiai Kutatóintézet

15. 2.1. a Nemzetstratégiai Kutatóintézet valamennyi munkaköre

16. 3. Rendszerváltozás Történetét Kutató Intézet 
és Archívum

17. 3.1. a Rendszerváltozás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
valamennyi munkaköre

18. 4. Nemzeti Külgazdasági Hivatal

19. 4.1. főosztályvezető

20. 4.2. főosztályvezető-helyettes

21. 4.3. osztályvezető

12. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

 1. A  rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, 
valamint a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 
274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. pontja a következő 11. alponttal egészül ki:
(Közigazgatási alapismeretek)
„11. Nemzetpolitika”
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A Kormány 304/2013. (VII. 31.) Korm. rendelete
a védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:
(Nem kell a védelem költségeit megtéríteni, ha az érintett személy)
„a) hazájában közjogi méltóságot tölt be, és az  1.  melléklet 1.  pontjában meghatározott védett személy vagy 
az Országgyűlés elnöke vendégeként tartózkodik Magyarországon,”

2. §  A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 304/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

 1. A Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja a következő 1. alponttal egészül ki:
(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)
„1. A Miniszterelnökség Markó utcai és Nagysándor József utcai épületei”

A Kormány 305/2013. (VII. 31.) Korm. rendelete
az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek 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 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és 
szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, 
továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek 
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

1. § (1) Az  1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az  1956-os forradalommal és szabadságharccal 
összefüggésben elítéltek, valamint a  korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az  egyes személyes 
szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének 
rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tmhr.) 2.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabadságvesztés, illetve a szabadságkorlátozás egy évet (365 naptári napot) meg nem haladó időtartamára 
járó emelés összege 4775 forint.
(2) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam alapján járó emelés összege
a) az első évre havi 4775 forint,
b) a második évtől az ötödik évvel bezárólag évenként havi 2395 forint,
c) a hatodik évtől évenként havi 2870 forint.”
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 (2) A Tmhr. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendelet alkalmazásában az  egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó 
juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1.  § (1a)  bekezdésében meghatározott személy minősül 
rokkantnak.”

 (3) A Tmhr. 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E  rendeletnek az  egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 305/2013. (VII. 31.) 
Korm. rendelettel megállapított 2.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott emelés összege 2013. január 1-jétől 
illeti meg a  jogosultakat. Az  emelést a  2013. szeptember havi ellátás összegére kell végrehajtani. Az  emelés 
visszamenőleg járó összegét az  emelésre jogosult személy halála esetén a  nyugdíjfolyósító szerv kérelemre Tbny. 
83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”

 (4) A Tmhr.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „személynek a  nyugellátását” szövegrész helyébe a „személynek a  nyugellátását, 

korhatár előtti ellátását, szolgálati járandóságát, rokkantsági ellátását, rehabilitációs ellátását” szöveg,
b) 1.  § (3)  bekezdésében a „– az  1975. évi II. törvény (továbbiakban: T.) végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) 

MT rendelet (továbbiakban: R.) 179. §-ának megfelelő alkalmazásával –” szövegrész helyébe a „– az 1997. évi 
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tbny.) 43. § (1) bekezdésének alkalmazásával –” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „hozzátartozó nyugellátását, baleseti nyugellátását, illetve a nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátását” szövegrész helyébe a „hozzátartozó személynek a  nyugellátását, korhatár előtti ellátását, 
szolgálati járandóságát, rokkantsági ellátását, rehabilitációs ellátását” szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a „T. 65/A. §-a (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Tbny. 50. § (6) bekezdésében” 
szöveg,

e) 8.  § (2), valamint a  12.  § (4)  bekezdésében az  „az R. 251.  §-ának” szövegrész helyébe a  „a Tbny. 
64. § (2) bekezdésének” szöveg,

f ) 9. § (3) bekezdésében az „az R. 251. §-a” szövegrész helyébe a „a Tbny. 64. § (2) bekezdése” szöveg,
g) 15. § (3) bekezdésében az „az R. 251. §” szövegrész helyébe a „a Tbny. 64. § (2) bekezdés” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a Tmhr. 4. § (4) bekezdése.

2. Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó  
katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének 
rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot 
teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A munkaszolgálat után járó emelés összege egy évet meg nem haladó munkaszolgálat esetén havi 4775 forint, 
a második évtől kezdve minden év után havi 2395 forint.”

 (2) Az R. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendeletnek az  egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 305/2013. 
(VII.  31.) Korm. rendelettel megállapított 2.  §-ában meghatározott emelés összege 2013. január 1-jétől illeti meg 
a  jogosultakat. Az  emelést a  2013. szeptember havi ellátás összegére kell végrehajtani. Az  emelés visszamenőleg 
járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”

3. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

3. § (1) A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Nhpr.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pótlékra az a személy jogosult, aki)
„d) a  reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve nyugellátásban részesül, vagy munkaképességét 
legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek 
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 50%-os mértékű (a továbbiakban 
együtt: megváltozott munkaképességű), és
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da) nyugellátása, illetve rendszeres pénzbeli ellátása együtt a 161 260 Ft-ot nem éri el, vagy
db) nyugellátásban, illetve rendszeres pénzbeli ellátásban nem részesül, és keresőtevékenységből származó 
jövedelemmel sem rendelkezik, vagy
dc) nyugellátásban nem részesül, és rendszeres pénzbeli ellátása a 161 260 Ft-ot nem éri el.”

 (2) Az Nhpr. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kitüntetésben részesült személy pótlékát határozatlan időtartamra kell megállapítani úgy, hogy havi 
nyugellátása, rendszeres pénzbeli ellátása és a  pótlék együttes összege a  megállapításkor érje el a  havi 
161 260 Ft-ot, azonban a megállapított pótlék összege 500 Ft-nál kevesebb nem lehet. A 2. § (1) bekezdés db) pontja 
szerinti esetben a pótlék összege 161 260 Ft.
(2) 3.  § (1)  bekezdésében szabályozott esetben a  pótlék az  (1)  bekezdés alapján kerül megállapításra azzal, hogy 
a pótlék összege a havi 80 630 Ft-ot nem haladhatja meg.”

 (3) Az Nhpr. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A.  § E  rendelet alapján megállapított pótlékot e  rendeletnek az  egyes kárpótlással kapcsolatos 
kormányrendeletek módosításáról szóló 305/2013. (VII. 31.) Korm. rendelettel módosított összeghatárai 
alapulvételével 2013. január 1-jétől kell megemelni. Az  emelést a  2013. szeptember havi ellátás összegére kell 
végrehajtani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a nyugdíjfolyósító 
szerv kérelemre a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”

4. Záró rendelkezések

4. §  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 Nemzeti Bank elnökének 13/2013. (VII. 31.) MNB rendelete
a „Gárdonyi Géza: Egri csillagok” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából – „Gárdonyi Géza: Egri csillagok” 
megnevezéssel 1000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2013. augusztus 3.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből készült, súlya 9,4 gramm, átmérője 29,2 mm, széle 
sima.

 (2) Az emlékérme előlapjának bal felső szélén, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A jobb oldali mezőben 
Gárdonyi Géza portréjának ábrázolása látható. A  portrétól balra, egymás alatti vízszintes sorokban az  „1000” 
értékjelzés, a „forint” felirat és Gárdonyi Géza aláírása olvasható. Az  emlékérme alsó szélén, középen, két sorban 
a „2013” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Székely Bertalan: Az egri nők című festménye részletének ábrázolása látható, középen a női 
főalak, körülötte az  ostrom jelenete. A  festményrészlet ábrázolásának felső részén az „EGRI CSILLAGOK” félkörirat 
olvasható. A  félkörirattól jobbra, az  emlékérme szélén a  tervezőművész Pogány Gábor Benő mesterjegye látható. 
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 10 000 darab készíthető különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2013. augusztus 3-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 13/2013. (VII. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 13/2013. (VII. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 38/2013. (VII. 31.) BM rendelete
a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11. ) BM rendelet 
módosításáról

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77.  § (2)  bekezdés j)  pont jb)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p)  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 meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. §  A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
[A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4.  melléklet 
2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít a következő célokra:]
„d) a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére,
e) a helyi közösségi közlekedés támogatására.”

2. §  Az R. a következő 4/A. és 4/B. alcímmel egészül ki:
„4/A. A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése
8/A.  § (1) Az  1.  § d)  pontja szerinti támogatás a  családsegítés és gyermekjóléti ellátás, házi segítségnyújtás, 
a  gyermekek napközbeni ellátása, valamint a  falu- és tanyagondnoki szolgáltatás után 2013. évben a  Kvtv. 
2. melléklet III. 3. a), d), e) vagy j) pontja szerinti támogatásra jogosult azon települési önkormányzatokat illeti meg, 
melyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 30 000 forintot.
(2) A támogatás az érintett önkormányzatokat, az általuk a Kvtv. 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pontja szerinti, 
2013. június 1-jei adatszolgáltatás során az  (1)  bekezdés szerinti jogcímeken jelzett mutatók aránya alapján 
illeti meg oly módon, hogy a  gyermekek napközbeni ellátása mutatóit kétszeres súllyal kell figyelembe venni. 
A támogatás összege egy önkormányzat esetében legalább 100 000 forint.
(3) A támogatás önkormányzatonkénti összegét az 5. melléklet tartalmazza.
4/B. Helyi közösségi közlekedés támogatása
8/B.  § Az  1.  § e)  pontja szerinti támogatás a  6.  melléklet szerinti összegben a  helyi közösségi közlekedési 
közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatokat illeti meg.”

3. §  Az R. 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  8/A.  § és 8/B.  § szerinti támogatási összeg 50%-ának folyósítása 2013. augusztus 2-áig, a  fennmaradó 
50%-ának folyósítása 2013. augusztus 26-áig és 2013. november 25-éig két egyenlő részletben történik.”

4. §  Az R. 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kedvezményezett települési és települési nemzetiségi önkormányzat a  támogatás felhasználásáról 
elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, melyet 2015. december 31-éig köteles teljes körűen megőrizni.
(3) A kedvezményezett települési és települési nemzetiségi önkormányzat az
a) 1. § a) pontja szerinti támogatást az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal 
kapcsolatos működési kiadásokra,
b) 1.  § b)  pontja szerinti támogatást a  korábban MIK fenntartású köznevelési intézmények működtetésére, illetve 
a működtetési hozzájárulás megfizetésére,
c) 1. § c) pontja szerinti támogatást az étkeztetés teljes önköltségére, továbbá annak megszervezésével összefüggő 
valamennyi költségre,
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d) 1. § d) pontja szerinti támogatást a Kvtv. 2. melléklet III. 3. pontja szerinti feladatok ellátására,
e) 1. § e) pontja szerinti támogatást a helyi közösségi közlekedés működtetési feladatainak ellátására
használhatja fel.”

5. §  Az R. 11. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 1. § c) pontja szerinti támogatás esetében a kedvezményezett köteles a 3. melléklet szerinti adattartalommal 
a feladat ellátásáról az ebr42 rendszerben beszámolót készíteni, melyet az Igazgatósághoz 2014. január 15-éig nyújt 
be. Az Igazgatóság a beszámolót felülvizsgálja és az élelmezés teljes éves elismert költségének és az élelmezéshez 
kapcsolódó bevételek elismert éves összegére vonatkozó javaslatát 2014. február 15-éig továbbítja a  miniszterek 
részére.
(4) A 8. § (3) bekezdése szerinti tárcaközi bizottság javaslatára a miniszterek az Igazgatóság által megküldött javaslat 
figyelembe vételével fogadják el az  (1)  bekezdés szerinti beszámoló alapján az  élelmezés teljes éves elismert 
költsége és az  élelmezéshez kapcsolódó bevételek elismert éves összege szerint az  önkormányzatot jogszerűen 
megillető támogatást. A  helyi önkormányzatokért felelős miniszter erről tájékoztatja az  önkormányzatot és 
az Igazgatóságot. Amennyiben ez az összeg kisebb, mint a 8. § (3) bekezdése szerinti támogatás, a kedvezményezett 
a különbségről köteles haladéktalanul lemondani és azt visszafizetni az Ávr. 102. §-a alapján.”

6. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
 (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 38/2013. (VII. 31.) BM rendelethez
„5. melléklet a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelethez

A szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítő támogatása

No. Megye KSH Önkormányzat
Támogatás 

(ezer forint)

1 Bács-Kiskun 317686 Ágasegyháza 1 350

2 Bács-Kiskun 321944 Akasztó 1 323

3 Bács-Kiskun 310719 Bácsalmás 3 950

4 Bács-Kiskun 308697 Bácsszentgyörgy 441

5 Bács-Kiskun 330155 Bácsszőlős 967

6 Bács-Kiskun 303522 Baja 25 558

7 Bács-Kiskun 313408 Ballószög 441

8 Bács-Kiskun 325937 Balotaszállás 1 065

9 Bács-Kiskun 311961 Bátya 767

10 Bács-Kiskun 319327 Borota 766

11 Bács-Kiskun 332823 Bugac 3 788

12 Bács-Kiskun 312344 Csengőd 1 736

13 Bács-Kiskun 315699 Csikéria 967

14 Bács-Kiskun 312025 Csólyospálos 441

15 Bács-Kiskun 310533 Dávod 2 805

16 Bács-Kiskun 307524 Drágszél 441
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No. Megye KSH Önkormányzat
Támogatás 

(ezer forint)

17 Bács-Kiskun 312566 Dunafalva 441

18 Bács-Kiskun 307861 Dunapataj 1 578

19 Bács-Kiskun 311606 Dunaszentbenedek 2 006

20 Bács-Kiskun 307612 Dunavecse 2 104

21 Bács-Kiskun 304109 Dusnok 2 247

22 Bács-Kiskun 303230 Fajsz 1 784

23 Bács-Kiskun 302954 Felsőszentiván 6 663

24 Bács-Kiskun 331468 Fülöpháza 882

25 Bács-Kiskun 333622 Fülöpjakab 1 057

26 Bács-Kiskun 314058 Fülöpszállás 790

27 Bács-Kiskun 331848 Gara 5 619

28 Bács-Kiskun 326383 Gátér 115

29 Bács-Kiskun 318759 Hajós 2 865

30 Bács-Kiskun 308350 Harkakötöny 441

31 Bács-Kiskun 318458 Harta 1 637

32 Bács-Kiskun 304093 Helvécia 7 468

33 Bács-Kiskun 327845 Homokmégy 959

34 Bács-Kiskun 308095 Imrehegy 605

35 Bács-Kiskun 321999 Izsák 1 978

36 Bács-Kiskun 317923 Jakabszállás 1 844

37 Bács-Kiskun 309469 Jánoshalma 4 258

38 Bács-Kiskun 308378 Jászszentlászló 3 456

39 Bács-Kiskun 306442 Kalocsa 9 334

40 Bács-Kiskun 330605 Kaskantyú 118

41 Bács-Kiskun 311280 Katymár 100

42 Bács-Kiskun 319789 Kecel 4 258

43 Bács-Kiskun 327571 Kelebia 1 174

44 Bács-Kiskun 318166 Kéleshalom 547

45 Bács-Kiskun 322530 Kerekegyháza 8 356

46 Bács-Kiskun 309344 Kiskőrös 7 466

47 Bács-Kiskun 320297 Kiskunfélegyháza 23 028

48 Bács-Kiskun 332434 Kiskunhalas 13 686

49 Bács-Kiskun 324396 Kiskunmajsa 5 202

50 Bács-Kiskun 328158 Kisszállás 882

51 Bács-Kiskun 313806 Kömpöc 441

52 Bács-Kiskun 305856 Kunadacs 441

53 Bács-Kiskun 306044 Kunbaja 1 137

54 Bács-Kiskun 307728 Kunbaracs 441

55 Bács-Kiskun 329027 Kunfehértó 441

56 Bács-Kiskun 331918 Kunpeszér 441

57 Bács-Kiskun 328130 Kunszentmiklós 13 539

58 Bács-Kiskun 305786 Ladánybene 441

59 Bács-Kiskun 317677 Lajosmizse 4 716

60 Bács-Kiskun 306202 Lakitelek 6 054
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No. Megye KSH Önkormányzat
Támogatás 

(ezer forint)

61 Bács-Kiskun 323357 Madaras 1 963

62 Bács-Kiskun 327809 Mátételke 441

63 Bács-Kiskun 316018 Mélykút 3 274

64 Bács-Kiskun 330632 Miske 409

65 Bács-Kiskun 323056 Nyárlőrinc 441

66 Bács-Kiskun 316276 Ordas 616

67 Bács-Kiskun 316939 Orgovány 2 181

68 Bács-Kiskun 308679 Öregcsertő 3 239

69 Bács-Kiskun 318670 Páhi 877

70 Bács-Kiskun 302705 Pálmonostora 1 098

71 Bács-Kiskun 315431 Petőfiszállás 1 064

72 Bács-Kiskun 315398 Pirtó 556

73 Bács-Kiskun 329115 Solt 2 612

74 Bács-Kiskun 319983 Soltvadkert 6 408

75 Bács-Kiskun 325061 Szabadszállás 4 267

76 Bács-Kiskun 319530 Szakmár 967

77 Bács-Kiskun 325432 Tabdi 263

78 Bács-Kiskun 314544 Tataháza 356

79 Bács-Kiskun 324998 Tázlár 1 251

80 Bács-Kiskun 324545 Tiszaalpár 1 335

81 Bács-Kiskun 330623 Tiszakécske 9 351

82 Bács-Kiskun 314094 Tiszaug 1 451

83 Bács-Kiskun 328486 Tompa 882

84 Bács-Kiskun 333604 Újtelek 441

85 Bács-Kiskun 316294 Uszód 117

86 Bács-Kiskun 328343 Vaskút 234

87 Baranya 213329 Almamellék 441

88 Baranya 206886 Aranyosgadány 441

89 Baranya 205403 Babarc 994

90 Baranya 209663 Babarcszőlős 441

91 Baranya 222275 Bakóca 441

92 Baranya 207603 Bánfa 441

93 Baranya 224378 Bár 441

94 Baranya 224749 Baranyajenő 441

95 Baranya 205485 Baranyaszentgyörgy 441

96 Baranya 216461 Berkesd 351

97 Baranya 230049 Besence 441

98 Baranya 214119 Bezedek 1 025

99 Baranya 204899 Bikal 351

100 Baranya 205139 Birján 441

101 Baranya 224925 Bisse 441

102 Baranya 220899 Boda 441

103 Baranya 233002 Bodolyabér 441

104 Baranya 221892 Bogádmindszent 1 493
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No. Megye KSH Önkormányzat
Támogatás 

(ezer forint)

105 Baranya 213116 Boldogasszonyfa 441

106 Baranya 206725 Borjád 441

107 Baranya 213365 Botykapeterd 441

108 Baranya 223162 Bükkösd 441

109 Baranya 207533 Bürüs 441

110 Baranya 211086 Cún 441

111 Baranya 221591 Csebény 441

112 Baranya 226082 Cserdi 441

113 Baranya 213851 Csertő 441

114 Baranya 207773 Dencsháza 441

115 Baranya 228121 Drávacsepely 441

116 Baranya 217419 Drávafok 441

117 Baranya 232391 Drávaiványi 441

118 Baranya 209159 Drávakeresztúr 441

119 Baranya 212380 Drávapiski 441

120 Baranya 221698 Drávasztára 441

121 Baranya 216498 Egyházasharaszti 441

122 Baranya 228273 Endrőc 441

123 Baranya 218704 Erdősmecske 441

124 Baranya 204543 Feked 441

125 Baranya 213347 Gerényes 441

126 Baranya 233084 Gordisa 441

127 Baranya 233233 Gödre 441

128 Baranya 230438 Görcsöny 441

129 Baranya 209636 Görcsönydoboka 441

130 Baranya 228404 Gyöngyfa 441

131 Baranya 222664 Gyöngyösmellék 441

132 Baranya 227881 Hásságy 441

133 Baranya 230951 Hegyhátmaróc 441

134 Baranya 221023 Hegyszentmárton 1 493

135 Baranya 217190 Helesfa 441

136 Baranya 207126 Hetvehely 441

137 Baranya 206798 Hidas 254

138 Baranya 230836 Hosszúhetény 147

139 Baranya 231936 Illocska 441

140 Baranya 203337 Ivánbattyán 441

141 Baranya 206415 Kákics 441

142 Baranya 205999 Kárász 441

143 Baranya 206965 Katádfa 441

144 Baranya 205722 Kisbeszterce 441

145 Baranya 222868 Kisbudmér 441

146 Baranya 211183 Kisdér 441

147 Baranya 206831 Kishajmás 441

148 Baranya 227021 Kisharsány 441
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No. Megye KSH Önkormányzat
Támogatás 

(ezer forint)

149 Baranya 216975 Kisherend 441

150 Baranya 212849 Kisjakabfalva 441

151 Baranya 221616 Kislippó 441

152 Baranya 210746 Kistótfalu 441

153 Baranya 209548 Kisvaszar 441

154 Baranya 208651 Kisszentmárton 441

155 Baranya 226408 Komló 16 994

156 Baranya 208110 Kórós 441

157 Baranya 206336 Kozármisleny 3 857

158 Baranya 225247 Köblény 441

159 Baranya 233330 Lánycsók 2 104

160 Baranya 206479 Lapáncsa 441

161 Baranya 217604 Liget 441

162 Baranya 222974 Lippó 1 844

163 Baranya 210038 Liptód 441

164 Baranya 231389 Lothárd 441

165 Baranya 218865 Lúzsok 441

166 Baranya 206813 Mágocs 3 085

167 Baranya 225177 Magyarbóly 1 987

168 Baranya 205430 Magyarhertelend 441

169 Baranya 223542 Magyarlukafa 441

170 Baranya 205412 Magyarmecske 441

171 Baranya 222600 Magyarszék 441

172 Baranya 204385 Magyartelek 441

173 Baranya 233923 Mánfa 441

174 Baranya 215219 Marócsa 441

175 Baranya 220659 Márok 441

176 Baranya 202228 Martonfa 441

177 Baranya 213444 Mecseknádasd 4 693

178 Baranya 211402 Mecsekpölöske 441

179 Baranya 230492 Mekényes 441

180 Baranya 207737 Merenye 441

181 Baranya 223959 Mohács 20 922

182 Baranya 229522 Molvány 441

183 Baranya 229540 Mozsgó 441

184 Baranya 203984 Nagybudmér 441

185 Baranya 218111 Nagycsány 441

186 Baranya 202653 Nagyharsány 1 753

187 Baranya 214650 Nagynyárád 2 396

188 Baranya 219877 Nagypall 441

189 Baranya 228927 Nagytótfalu 441

190 Baranya 214191 Nagyváty 441

191 Baranya 218236 Nemeske 441

192 Baranya 212645 Óbánya 441
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Támogatás 
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193 Baranya 203780 Ócsárd 441

194 Baranya 219646 Ófalu 441

195 Baranya 220686 Okorág 441

196 Baranya 211730 Orfű 1 025

197 Baranya 204482 Oroszló 441

198 Baranya 218661 Ózdfalu 967

199 Baranya 207153 Palkonya 441

200 Baranya 207010 Páprád 441

201 Baranya 217792 Patapoklosi 441

202 Baranya 210825 Pécsvárad 9 374

203 Baranya 216115 Pellérd 935

204 Baranya 229762 Pettend 441

205 Baranya 223506 Piskó 441

206 Baranya 224855 Romonya 441

207 Baranya 204516 Rózsafa 441

208 Baranya 218050 Sámod 441

209 Baranya 220862 Sárok 441

210 Baranya 232160 Sásd 1 782

211 Baranya 233482 Sátorhely 1 403

212 Baranya 228741 Sellye 1 631

213 Baranya 205519 Siklós 1 870

214 Baranya 223807 Somogyapáti 441

215 Baranya 229142 Somogyhárságy 441

216 Baranya 225070 Somogyhatvan 441

217 Baranya 221281 Somogyviszló 441

218 Baranya 231714 Sósvertike 441

219 Baranya 202547 Sumony 441

220 Baranya 227508 Szágy 441

221 Baranya 222257 Szalánta 441

222 Baranya 209007 Szalatnak 441

223 Baranya 234032 Szaporca 441

224 Baranya 207366 Szárász 441

225 Baranya 209308 Szemely 441

226 Baranya 232009 Szentdénes 441

227 Baranya 233613 Szentegát 441

228 Baranya 209803 Szentkatalin 441

229 Baranya 215866 Szentlőrinc 9 717

230 Baranya 226578 Szigetvár 7 479

231 Baranya 219831 Szilágy 441

232 Baranya 224712 Szilvás 441

233 Baranya 207694 Szőkéd 441

234 Baranya 227702 Tékes 441

235 Baranya 232072 Teklafalu 441

236 Baranya 232744 Tésenfa 441
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No. Megye KSH Önkormányzat
Támogatás 

(ezer forint)

237 Baranya 220978 Téseny 441

238 Baranya 222424 Tormás 441

239 Baranya 228538 Vajszló 1 403

240 Baranya 208138 Várad 441

241 Baranya 228529 Varga 441

242 Baranya 224952 Vásárosbéc 441

243 Baranya 207074 Vázsnok 441

244 Baranya 205209 Villánykövesd 441

245 Baranya 217747 Zádor 441

246 Baranya 225122 Zaláta 441

247 Baranya 215848 Zengővárkony 441

248 Baranya 212201 Zók 441

249 Békés 429595 Almáskamarás 638

250 Békés 418102 Battonya 3 131

251 Békés 409760 Békés 24 147

252 Békés 415200 Békéscsaba 39 746

253 Békés 426189 Békéssámson 1 344

254 Békés 402680 Békésszentandrás 5 877

255 Békés 434078 Csabaszabadi 441

256 Békés 420455 Csanádapáca 6 137

257 Békés 426709 Csorvás 2 338

258 Békés 424819 Dévaványa 2 572

259 Békés 433190 Doboz 4 168

260 Békés 424031 Dombegyház 5 283

261 Békés 422132 Dombiratos 351

262 Békés 412256 Füzesgyarmat 1 987

263 Békés 409511 Gádoros 584

264 Békés 433455 Gyomaendrőd 8 654

265 Békés 405032 Gyula 45 073

266 Békés 404279 Kamut 441

267 Békés 422752 Kaszaper 1 903

268 Békés 431574 Kevermes 2 226

269 Békés 418838 Kisdombegyház 1 029

270 Békés 410287 Kondoros 1 637

271 Békés 412900 Köröstarcsa 3 259

272 Békés 416045 Kunágota 2 130

273 Békés 427906 Magyarbánhegyes 3 536

274 Békés 411536 Magyardombegyház 996

275 Békés 420765 Medgyesbodzás 705

276 Békés 430128 Medgyesegyháza 2 459

277 Békés 423931 Méhkerék 3 156

278 Békés 419628 Mezőberény 12 646

279 Békés 411873 Mezőhegyes 5 889

280 Békés 430322 Mezőkovácsháza 8 928
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Támogatás 
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281 Békés 404242 Nagykamarás 1 223

282 Békés 408244 Nagyszénás 6 918

283 Békés 419257 Okány 1 302

284 Békés 423065 Orosháza 15 453

285 Békés 405397 Pusztaföldvár 2 999

286 Békés 419594 Pusztaottlaka 588

287 Békés 428565 Sarkad 12 065

288 Békés 425168 Sarkadkeresztúr 1 382

289 Békés 431325 Szabadkígyós 4 440

290 Békés 423870 Szarvas 13 338

291 Békés 421883 Szeghalom 13 571

292 Békés 433075 Tarhos 441

293 Békés 412681 Telekgerendás 584

294 Békés 416434 Tótkomlós 5 409

295 Békés 402352 Újkígyós 6 224

296 Békés 424350 Újszalonta 441

297 Békés 429531 Vésztő 2 338

298 Borsod-Abaúj-Zemplén 515662 Abaújalpár 441

299 Borsod-Abaúj-Zemplén 526718 Abaújkér 441

300 Borsod-Abaúj-Zemplén 502820 Abaújlak 441

301 Borsod-Abaúj-Zemplén 503595 Abaújszántó 3 799

302 Borsod-Abaúj-Zemplén 526338 Abaújszolnok 441

303 Borsod-Abaúj-Zemplén 502273 Abaújvár 441

304 Borsod-Abaúj-Zemplén 510357 Abod 441

305 Borsod-Abaúj-Zemplén 519664 Alsódobsza 441

306 Borsod-Abaúj-Zemplén 514429 Alsógagy 441

307 Borsod-Abaúj-Zemplén 523223 Alsóregmec 441

308 Borsod-Abaúj-Zemplén 528839 Alsószuha 441

309 Borsod-Abaúj-Zemplén 508217 Alsótelekes 441

310 Borsod-Abaúj-Zemplén 521032 Alsózsolca 2 645

311 Borsod-Abaúj-Zemplén 526198 Arka 441

312 Borsod-Abaúj-Zemplén 514331 Arló 4 132

313 Borsod-Abaúj-Zemplén 504233 Aszaló 701

314 Borsod-Abaúj-Zemplén 518184 Baktakék 4 384

315 Borsod-Abaúj-Zemplén 522521 Balajt 441

316 Borsod-Abaúj-Zemplén 508846 Baskó 441

317 Borsod-Abaúj-Zemplén 529674 Beret 441

318 Borsod-Abaúj-Zemplén 514401 Bodrogolaszi 1 448

319 Borsod-Abaúj-Zemplén 527429 Bódvalenke 441

320 Borsod-Abaúj-Zemplén 533303 Bódvarákó 441

321 Borsod-Abaúj-Zemplén 505926 Bódvaszilas 15 470

322 Borsod-Abaúj-Zemplén 518944 Boldogkőújfalu 441

323 Borsod-Abaúj-Zemplén 508396 Boldva 1 681

324 Borsod-Abaúj-Zemplén 516124 Borsodgeszt 441
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No. Megye KSH Önkormányzat
Támogatás 

(ezer forint)

325 Borsod-Abaúj-Zemplén 505315 Borsodnádasd 3 215

326 Borsod-Abaúj-Zemplén 531006 Bózsva 441

327 Borsod-Abaúj-Zemplén 527890 Bükkaranyos 1 493

328 Borsod-Abaúj-Zemplén 523977 Büttös 441

329 Borsod-Abaúj-Zemplén 503939 Cigánd 17 667

330 Borsod-Abaúj-Zemplén 508493 Csenyéte 441

331 Borsod-Abaúj-Zemplén 525575 Cserépváralja 441

332 Borsod-Abaúj-Zemplén 511350 Damak 441

333 Borsod-Abaúj-Zemplén 507719 Dámóc 441

334 Borsod-Abaúj-Zemplén 531954 Debréte 441

335 Borsod-Abaúj-Zemplén 510524 Detek 441

336 Borsod-Abaúj-Zemplén 506123 Dövény 441

337 Borsod-Abaúj-Zemplén 510728 Edelény 6 028

338 Borsod-Abaúj-Zemplén 504677 Emőd 1 417

339 Borsod-Abaúj-Zemplén 533048 Encs 11 150

340 Borsod-Abaúj-Zemplén 525326 Erdőbénye 1 462

341 Borsod-Abaúj-Zemplén 522503 Erdőhorváti 143

342 Borsod-Abaúj-Zemplén 502741 Fáj 441

343 Borsod-Abaúj-Zemplén 512557 Fancsal 441

344 Borsod-Abaúj-Zemplén 508174 Felsőberecki 441

345 Borsod-Abaúj-Zemplén 529708 Felsőgagy 441

346 Borsod-Abaúj-Zemplén 507588 Felsőregmec 441

347 Borsod-Abaúj-Zemplén 502848 Felsőzsolca 2 450

348 Borsod-Abaúj-Zemplén 517932 Fony 441

349 Borsod-Abaúj-Zemplén 522123 Fulókércs 441

350 Borsod-Abaúj-Zemplén 506460 Füzérkajata 1 376

351 Borsod-Abaúj-Zemplén 511378 Füzérkomlós 1 526

352 Borsod-Abaúj-Zemplén 510366 Füzérradvány 441

353 Borsod-Abaúj-Zemplén 528732 Gagyapáti 441

354 Borsod-Abaúj-Zemplén 528307 Gagybátor 441

355 Borsod-Abaúj-Zemplén 503744 Gagyvendégi 441

356 Borsod-Abaúj-Zemplén 519293 Galvács 441

357 Borsod-Abaúj-Zemplén 510904 Garadna 441

358 Borsod-Abaúj-Zemplén 523719 Gelej 526

359 Borsod-Abaúj-Zemplén 515608 Gesztely 2 811

360 Borsod-Abaúj-Zemplén 520969 Gibárt 441

361 Borsod-Abaúj-Zemplén 521564 Girincs 100

362 Borsod-Abaúj-Zemplén 509706 Gömörszőlős 441

363 Borsod-Abaúj-Zemplén 515936 Gönc 22 238

364 Borsod-Abaúj-Zemplén 505069 Györgytarló 2 250

365 Borsod-Abaúj-Zemplén 512706 Háromhuta 474

366 Borsod-Abaúj-Zemplén 502468 Hegymeg 448

367 Borsod-Abaúj-Zemplén 522187 Hejce 441

368 Borsod-Abaúj-Zemplén 506655 Hejőbába 750
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369 Borsod-Abaúj-Zemplén 504604 Hejőkeresztúr 701

370 Borsod-Abaúj-Zemplén 516780 Hejőpapi 526

371 Borsod-Abaúj-Zemplén 512159 Hejőszalonta 526

372 Borsod-Abaúj-Zemplén 530137 Hercegkút 506

373 Borsod-Abaúj-Zemplén 515839 Hernádbűd 441

374 Borsod-Abaúj-Zemplén 509399 Hernádcéce 441

375 Borsod-Abaúj-Zemplén 524165 Hernádkak 541

376 Borsod-Abaúj-Zemplén 521829 Hernádkércs 441

377 Borsod-Abaúj-Zemplén 531200 Hernádnémeti 7 278

378 Borsod-Abaúj-Zemplén 524882 Hernádpetri 441

379 Borsod-Abaúj-Zemplén 517136 Hernádszentandrás 441

380 Borsod-Abaúj-Zemplén 524970 Hernádszurdok 441

381 Borsod-Abaúj-Zemplén 519840 Hernádvécse 117

382 Borsod-Abaúj-Zemplén 508004 Hét 441

383 Borsod-Abaúj-Zemplén 516577 Imola 441

384 Borsod-Abaúj-Zemplén 508086 Ináncs 701

385 Borsod-Abaúj-Zemplén 505005 Irota 441

386 Borsod-Abaúj-Zemplén 505591 Izsófalva 935

387 Borsod-Abaúj-Zemplén 515680 Jósvafő 441

388 Borsod-Abaúj-Zemplén 532993 Kács 441

389 Borsod-Abaúj-Zemplén 525742 Kány 441

390 Borsod-Abaúj-Zemplén 521218 Karcsa 441

391 Borsod-Abaúj-Zemplén 530508 Karos 441

392 Borsod-Abaúj-Zemplén 515264 Kéked 441

393 Borsod-Abaúj-Zemplén 512034 Kelemér 441

394 Borsod-Abaúj-Zemplén 505458 Kenézlő 1 371

395 Borsod-Abaúj-Zemplén 517066 Keresztéte 441

396 Borsod-Abaúj-Zemplén 529249 Kesznyéten 240

397 Borsod-Abaúj-Zemplén 532090 Királd 441

398 Borsod-Abaúj-Zemplén 517349 Kiscsécs 441

399 Borsod-Abaúj-Zemplén 522840 Kisgyőr 441

400 Borsod-Abaúj-Zemplén 528875 Kishuta 441

401 Borsod-Abaúj-Zemplén 503762 Kiskinizs 441

402 Borsod-Abaúj-Zemplén 511448 Kisrozvágy 441

403 Borsod-Abaúj-Zemplén 512399 Kistokaj 935

404 Borsod-Abaúj-Zemplén 510612 Komjáti 441

405 Borsod-Abaúj-Zemplén 516559 Komlóska 511

406 Borsod-Abaúj-Zemplén 522956 Korlát 441

407 Borsod-Abaúj-Zemplén 519576 Krasznokvajda 441

408 Borsod-Abaúj-Zemplén 518722 Kupa 441

409 Borsod-Abaúj-Zemplén 511819 Kurityán 441

410 Borsod-Abaúj-Zemplén 520844 Lácacséke 441

411 Borsod-Abaúj-Zemplén 526231 Ládbesenyő 441

412 Borsod-Abaúj-Zemplén 515857 Lak 516
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413 Borsod-Abaúj-Zemplén 503531 Léh 441

414 Borsod-Abaúj-Zemplén 507038 Lénárddaróc 441

415 Borsod-Abaúj-Zemplén 528219 Litka 441

416 Borsod-Abaúj-Zemplén 503902 Mád 1 286

417 Borsod-Abaúj-Zemplén 519600 Makkoshotyka 568

418 Borsod-Abaúj-Zemplén 527395 Mályi 251

419 Borsod-Abaúj-Zemplén 514915 Mályinka 441

420 Borsod-Abaúj-Zemplén 502024 Martonyi 441

421 Borsod-Abaúj-Zemplén 521768 Megyaszó 4 075

422 Borsod-Abaúj-Zemplén 511758 Meszes 441

423 Borsod-Abaúj-Zemplén 513833 Mezőcsát 4 752

424 Borsod-Abaúj-Zemplén 519433 Mezőkövesd 18 398

425 Borsod-Abaúj-Zemplén 503443 Mezőzombor 1 340

426 Borsod-Abaúj-Zemplén 524253 Mikóháza 441

427 Borsod-Abaúj-Zemplén 530456 Miskolc 130 102

428 Borsod-Abaúj-Zemplén 510968 Mogyoróska 441

429 Borsod-Abaúj-Zemplén 509016 Monaj 441

430 Borsod-Abaúj-Zemplén 521546 Múcsony 6 094

431 Borsod-Abaúj-Zemplén 502158 Muhi 441

432 Borsod-Abaúj-Zemplén 526505 Nagykinizs 441

433 Borsod-Abaúj-Zemplén 524156 Négyes 441

434 Borsod-Abaúj-Zemplén 528033 Nekézseny 175

435 Borsod-Abaúj-Zemplén 527191 Novajidrány 1 689

436 Borsod-Abaúj-Zemplén 512885 Nyékládháza 1 001

437 Borsod-Abaúj-Zemplén 504419 Nyésta 441

438 Borsod-Abaúj-Zemplén 526435 Nyíri 543

439 Borsod-Abaúj-Zemplén 504215 Nyomár 441

440 Borsod-Abaúj-Zemplén 531778 Olaszliszka 1 974

441 Borsod-Abaúj-Zemplén 522558 Onga 10 155

442 Borsod-Abaúj-Zemplén 534069 Ormosbánya 935

443 Borsod-Abaúj-Zemplén 502866 Oszlár 465

444 Borsod-Abaúj-Zemplén 514492 Ózd 12 910

445 Borsod-Abaúj-Zemplén 512362 Pálháza 18 632

446 Borsod-Abaúj-Zemplén 512371 Pamlény 441

447 Borsod-Abaúj-Zemplén 526745 Parasznya 441

448 Borsod-Abaúj-Zemplén 524420 Pere 441

449 Borsod-Abaúj-Zemplén 532683 Perecse 441

450 Borsod-Abaúj-Zemplén 521272 Prügy 3 717

451 Borsod-Abaúj-Zemplén 517048 Pusztafalu 441

452 Borsod-Abaúj-Zemplén 515413 Pusztaradvány 441

453 Borsod-Abaúj-Zemplén 527410 Putnok 12 579

454 Borsod-Abaúj-Zemplén 516133 Rakacaszend 441

455 Borsod-Abaúj-Zemplén 531909 Rásonysápberencs 441

456 Borsod-Abaúj-Zemplén 508402 Regéc 441
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457 Borsod-Abaúj-Zemplén 523029 Rudabánya 9 310

458 Borsod-Abaúj-Zemplén 527331 Sajóecseg 468

459 Borsod-Abaúj-Zemplén 510171 Sajógalgóc 441

460 Borsod-Abaúj-Zemplén 514313 Sajókaza 5 341

461 Borsod-Abaúj-Zemplén 526949 Sajókeresztúr 409

462 Borsod-Abaúj-Zemplén 527173 Sajólád 1 654

463 Borsod-Abaúj-Zemplén 515945 Sajómercse 441

464 Borsod-Abaúj-Zemplén 511332 Sajónémeti 441

465 Borsod-Abaúj-Zemplén 508129 Sajóörös 151

466 Borsod-Abaúj-Zemplén 523782 Sajópüspöki 441

467 Borsod-Abaúj-Zemplén 508970 Sajósenye 441

468 Borsod-Abaúj-Zemplén 516054 Sajószentpéter 9 491

469 Borsod-Abaúj-Zemplén 520516 Sárazsadány 1 322

470 Borsod-Abaúj-Zemplén 527474 Sárospatak 8 842

471 Borsod-Abaúj-Zemplén 505120 Sátoraljaújhely 16 963

472 Borsod-Abaúj-Zemplén 525380 Selyeb 441

473 Borsod-Abaúj-Zemplén 523755 Semjén 441

474 Borsod-Abaúj-Zemplén 532531 Serényfalva 441

475 Borsod-Abaúj-Zemplén 513268 Sóstófalva 441

476 Borsod-Abaúj-Zemplén 532258 Szakácsi 441

477 Borsod-Abaúj-Zemplén 503805 Szakáld 967

478 Borsod-Abaúj-Zemplén 508147 Szászfa 441

479 Borsod-Abaúj-Zemplén 533817 Szegi 441

480 Borsod-Abaúj-Zemplén 531510 Szegilong 441

481 Borsod-Abaúj-Zemplén 509830 Szemere 1 727

482 Borsod-Abaúj-Zemplén 508077 Szendrő 5 361

483 Borsod-Abaúj-Zemplén 508484 Szentistvánbaksa 441

484 Borsod-Abaúj-Zemplén 530739 Szerencs 20 658

485 Borsod-Abaúj-Zemplén 521351 Szikszó 12 014

486 Borsod-Abaúj-Zemplén 511493 Szinpetri 441

487 Borsod-Abaúj-Zemplén 509496 Szirmabesenyő 1 987

488 Borsod-Abaúj-Zemplén 507889 Szőlősardó 882

489 Borsod-Abaúj-Zemplén 503160 Szuhafő 441

490 Borsod-Abaúj-Zemplén 518245 Taktaharkány 2 333

491 Borsod-Abaúj-Zemplén 512210 Tállya 1 169

492 Borsod-Abaúj-Zemplén 521740 Tarcal 3 325

493 Borsod-Abaúj-Zemplén 528635 Teresztenye 441

494 Borsod-Abaúj-Zemplén 502291 Tiszabábolna 441

495 Borsod-Abaúj-Zemplén 529133 Tiszacsermely 441

496 Borsod-Abaúj-Zemplén 503717 Tiszadorogma 441

497 Borsod-Abaúj-Zemplén 528398 Tiszalúc 3 659

498 Borsod-Abaúj-Zemplén 508633 Tiszapalkonya 170

499 Borsod-Abaúj-Zemplén 530298 Tiszatardos 441

500 Borsod-Abaúj-Zemplén 530377 Tiszatarján 1 987



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	130.	szám	 65223

No. Megye KSH Önkormányzat
Támogatás 

(ezer forint)

501 Borsod-Abaúj-Zemplén 510977 Tiszavalk 441

502 Borsod-Abaúj-Zemplén 518306 Tokaj 8 752

503 Borsod-Abaúj-Zemplén 528051 Tolcsva 1 199

504 Borsod-Abaúj-Zemplén 514890 Tomor 477

505 Borsod-Abaúj-Zemplén 516902 Tornabarakony 441

506 Borsod-Abaúj-Zemplén 510375 Tornakápolna 441

507 Borsod-Abaúj-Zemplén 527836 Tornaszentandrás 441

508 Borsod-Abaúj-Zemplén 530517 Tornaszentjakab 441

509 Borsod-Abaúj-Zemplén 529054 Tornyosnémeti 441

510 Borsod-Abaúj-Zemplén 504914 Trizs 441

511 Borsod-Abaúj-Zemplén 518351 Uppony 441

512 Borsod-Abaúj-Zemplén 529151 Vágáshuta 441

513 Borsod-Abaúj-Zemplén 530003 Vajdácska 1 998

514 Borsod-Abaúj-Zemplén 515149 Vámosújfalu 543

515 Borsod-Abaúj-Zemplén 510144 Varbóc 441

516 Borsod-Abaúj-Zemplén 512982 Vilyvitány 441

517 Borsod-Abaúj-Zemplén 505096 Viss 1 915

518 Borsod-Abaúj-Zemplén 503957 Viszló 441

519 Borsod-Abaúj-Zemplén 503063 Zádorfalva 441

520 Borsod-Abaúj-Zemplén 515617 Zalkod 1 434

521 Borsod-Abaúj-Zemplén 519275 Ziliz 441

522 Csongrád 616197 Ambrózfalva 678

523 Csongrád 614252 Apátfalva 1 776

524 Csongrád 619062 Árpádhalom 823

525 Csongrád 610339 Ásotthalom 2 204

526 Csongrád 623676 Balástya 4 101

527 Csongrád 608192 Bordány 4 759

528 Csongrád 602121 Csanádalberti 441

529 Csongrád 605379 Csanádpalota 8 591

530 Csongrád 622293 Csanytelek 2 330

531 Csongrád 632285 Csengele 441

532 Csongrád 605111 Csongrád 12 770

533 Csongrád 607834 Derekegyház 1 747

534 Csongrád 624077 Deszk 37 789

535 Csongrád 613383 Domaszék 2 104

536 Csongrád 622992 Eperjes 739

537 Csongrád 619974 Fábiánsebestyén 3 385

538 Csongrád 633020 Forráskút 882

539 Csongrád 609210 Földeák 3 481

540 Csongrád 608314 Hódmezővásárhely 19 519

541 Csongrád 631024 Kistelek 7 879

542 Csongrád 626666 Kiszombor 4 959

543 Csongrád 608253 Klárafalva 441

544 Csongrád 609955 Kövegy 490
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545 Csongrád 605962 Magyarcsanád 936

546 Csongrád 607357 Makó 17 092

547 Csongrád 610515 Maroslele 1 022

548 Csongrád 625733 Mártély 1 493

549 Csongrád 621555 Mindszent 441

550 Csongrád 604349 Mórahalom 11 359

551 Csongrád 612779 Nagylak 100

552 Csongrád 617233 Nagymágocs 2 511

553 Csongrád 629179 Nagytőke 728

554 Csongrád 607755 Óföldeák 441

555 Csongrád 612797 Ópusztaszer 2 491

556 Csongrád 631079 Öttömös 441

557 Csongrád 606354 Pusztamérges 441

558 Csongrád 603966 Ruzsa 3 309

559 Csongrád 631705 Sándorfalva 9 487

560 Csongrád 612007 Szatymaz 882

561 Csongrád 632489 Szegvár 1 882

562 Csongrád 612265 Székkutas 1 961

563 Csongrád 614456 Szentes 21 511

564 Csongrád 621412 Üllés 2 725

565 Csongrád 605546 Zákányszék 1 403

566 Csongrád 617765 Zsombó 3 130

567 Fejér 717376 Aba 3 433

568 Fejér 708925 Adony 3 462

569 Fejér 708730 Bakonycsernye 1 268

570 Fejér 707047 Baracs 1 222

571 Fejér 708466 Beloiannisz 137

572 Fejér 716346 Besnyő 370

573 Fejér 713152 Cece 6 846

574 Fejér 720002 Csákvár 4 275

575 Fejér 734342 Daruszentmiklós 2 053

576 Fejér 720358 Előszállás 1 085

577 Fejér 702802 Enying 12 516

578 Fejér 702316 Etyek 1 397

579 Fejér 729939 Felcsút 5 028

580 Fejér 710296 Gárdony 3 089

581 Fejér 717738 Igar 441

582 Fejér 732018 Iszkaszentgyörgy 1 883

583 Fejér 716683 Káloz 1 169

584 Fejér 712636 Kisapostag 394

585 Fejér 734209 Kulcs 1 052

586 Fejér 707506 Lajoskomárom 540

587 Fejér 707269 Lepsény 371

588 Fejér 704659 Martonvásár 5 641
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589 Fejér 717552 Mezőfalva 2 401

590 Fejér 707001 Nagykarácsony 865

591 Fejér 726134 Nagyvenyim 949

592 Fejér 719354 Perkáta 604

593 Fejér 717525 Polgárdi 2 804

594 Fejér 729018 Pusztaszabolcs 658

595 Fejér 723694 Sárbogárd 10 016

596 Fejér 711776 Sárszentmihály 2 581

597 Fejér 733321 Soponya 1 040

598 Fejér 705829 Vál 1 726

599 Fejér 725016 Velence 7 147

600 Győr-Moson-Sopron 811882 Abda 3 610

601 Győr-Moson-Sopron 833385 Acsalag 441

602 Győr-Moson-Sopron 832249 Árpás 441

603 Győr-Moson-Sopron 828936 Bakonygyirót 441

604 Győr-Moson-Sopron 822062 Bakonypéterd 441

605 Győr-Moson-Sopron 810588 Beled 23 078

606 Győr-Moson-Sopron 810560 Bezi 441

607 Győr-Moson-Sopron 806220 Bodonhely 441

608 Győr-Moson-Sopron 815954 Cirák 441

609 Győr-Moson-Sopron 810047 Csáfordjánosfa 675

610 Győr-Moson-Sopron 808563 Csapod 1 025

611 Győr-Moson-Sopron 830191 Csér 441

612 Győr-Moson-Sopron 804039 Csorna 10 640

613 Győr-Moson-Sopron 832595 Dénesfa 441

614 Győr-Moson-Sopron 821078 Dunaszeg 2 384

615 Győr-Moson-Sopron 816708 Écs 7 447

616 Győr-Moson-Sopron 822442 Edve 441

617 Győr-Moson-Sopron 806956 Fehértó 3 071

618 Győr-Moson-Sopron 830678 Fenyőfő 441

619 Győr-Moson-Sopron 809885 Fertőd 5 504

620 Győr-Moson-Sopron 802060 Gönyű 526

621 Győr-Moson-Sopron 823843 Gyóró 441

622 Győr-Moson-Sopron 808721 Győrasszonyfa 441

623 Győr-Moson-Sopron 831316 Győrság 441

624 Győr-Moson-Sopron 807481 Győrújbarát 4 194

625 Győr-Moson-Sopron 831787 Győrújfalu 240

626 Győr-Moson-Sopron 815228 Győrzámoly 2 059

627 Győr-Moson-Sopron 826790 Halászi 1 844

628 Győr-Moson-Sopron 817905 Hegyeshalom 1 636

629 Győr-Moson-Sopron 810029 Hövej 1 259

630 Győr-Moson-Sopron 831635 Iván 468

631 Győr-Moson-Sopron 828334 Kapuvár 11 355

632 Győr-Moson-Sopron 802413 Kisbabot 441
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633 Győr-Moson-Sopron 822886 Kisbajcs 153

634 Győr-Moson-Sopron 811262 Kóny 12 516

635 Győr-Moson-Sopron 804376 Lázi 441

636 Győr-Moson-Sopron 826444 Maglóca 441

637 Győr-Moson-Sopron 813912 Magyarkeresztúr 441

638 Győr-Moson-Sopron 806770 Markotabödöge 441

639 Győr-Moson-Sopron 820385 Mérges 441

640 Győr-Moson-Sopron 802556 Mórichida 234

641 Győr-Moson-Sopron 802361 Nagybajcs 818

642 Győr-Moson-Sopron 833543 Nagyszentjános 3 561

643 Győr-Moson-Sopron 819752 Nyalka 441

644 Győr-Moson-Sopron 812955 Nyúl 2 221

645 Győr-Moson-Sopron 802635 Öttevény 1 344

646 Győr-Moson-Sopron 819637 Páli 441

647 Győr-Moson-Sopron 824305 Pannonhalma 1 403

648 Győr-Moson-Sopron 823481 Pásztori 441

649 Győr-Moson-Sopron 815529 Pér 351

650 Győr-Moson-Sopron 831370 Pusztacsalád 468

651 Győr-Moson-Sopron 804792 Rábacsanak 441

652 Győr-Moson-Sopron 820136 Rábasebes 441

653 Győr-Moson-Sopron 815273 Rábaszentandrás 441

654 Győr-Moson-Sopron 833710 Rábaszentmihály 441

655 Győr-Moson-Sopron 817297 Rábaszentmiklós 441

656 Győr-Moson-Sopron 803753 Rábcakapi 441

657 Győr-Moson-Sopron 826587 Rajka 1 753

658 Győr-Moson-Sopron 814438 Répceszemere 441

659 Győr-Moson-Sopron 833969 Rétalap 468

660 Győr-Moson-Sopron 817507 Románd 441

661 Győr-Moson-Sopron 830021 Sarród 441

662 Győr-Moson-Sopron 808606 Sikátor 441

663 Győr-Moson-Sopron 824208 Sobor 441

664 Győr-Moson-Sopron 802617 Sopronnémeti 441

665 Győr-Moson-Sopron 811369 Szakony 441

666 Győr-Moson-Sopron 833914 Tarjánpuszta 792

667 Győr-Moson-Sopron 804172 Tárnokréti 441

668 Győr-Moson-Sopron 819035 Tét 14 081

669 Győr-Moson-Sopron 820792 Und 441

670 Győr-Moson-Sopron 806239 Vadosfa 441

671 Győr-Moson-Sopron 802237 Vág 441

672 Győr-Moson-Sopron 812405 Vámosszabadi 100

673 Győr-Moson-Sopron 817880 Vásárosfalu 441

674 Győr-Moson-Sopron 816869 Zsebeháza 441

675 Hajdú-Bihar 903319 Ártánd 441

676 Hajdú-Bihar 920011 Bagamér 1 052
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677 Hajdú-Bihar 902918 Balmazújváros 13 150

678 Hajdú-Bihar 933446 Bedő 441

679 Hajdú-Bihar 912788 Berettyóújfalu 12 482

680 Hajdú-Bihar 925256 Bihardancsháza 441

681 Hajdú-Bihar 919956 Biharkeresztes 9 424

682 Hajdú-Bihar 929887 Bihartorda 116

683 Hajdú-Bihar 934102 Bocskaikert 4 175

684 Hajdú-Bihar 914137 Bojt 441

685 Hajdú-Bihar 914678 Darvas 670

686 Hajdú-Bihar 905573 Derecske 3 841

687 Hajdú-Bihar 915741 Egyek 441

688 Hajdú-Bihar 934014 Folyás 2 545

689 Hajdú-Bihar 922150 Fülöp 441

690 Hajdú-Bihar 916568 Görbeháza 3 362

691 Hajdú-Bihar 926170 Hajdúbagos 2 043

692 Hajdú-Bihar 903045 Hajdúböszörmény 19 905

693 Hajdú-Bihar 912803 Hajdúdorog 6 328

694 Hajdú-Bihar 910393 Hajdúhadház 24 197

695 Hajdú-Bihar 922406 Hajdúnánás 10 558

696 Hajdú-Bihar 905175 Hajdúszoboszló 12 136

697 Hajdú-Bihar 929391 Hencida 425

698 Hajdú-Bihar 904118 Hortobágy 441

699 Hajdú-Bihar 906266 Hosszúpályi 3 917

700 Hajdú-Bihar 902307 Kaba 18 999

701 Hajdú-Bihar 902167 Komádi 16 474

702 Hajdú-Bihar 925964 Konyár 1 510

703 Hajdú-Bihar 905768 Létavértes 2 872

704 Hajdú-Bihar 931033 Mezőpeterd 729

705 Hajdú-Bihar 924217 Mikepércs 2 816

706 Hajdú-Bihar 928103 Nádudvar 16 682

707 Hajdú-Bihar 932294 Nyírábrány 441

708 Hajdú-Bihar 914003 Nyíracsád 441

709 Hajdú-Bihar 906187 Nyíradony 20 326

710 Hajdú-Bihar 911837 Pocsaj 1 919

711 Hajdú-Bihar 923117 Polgár 4 628

712 Hajdú-Bihar 910162 Püspökladány 25 956

713 Hajdú-Bihar 923940 Sárrétudvari 2 104

714 Hajdú-Bihar 933437 Szerep 441

715 Hajdú-Bihar 923214 Téglás 4 551

716 Hajdú-Bihar 915644 Tiszacsege 2 922

717 Hajdú-Bihar 930845 Tiszagyulaháza 526

718 Hajdú-Bihar 925876 Told 441

719 Hajdú-Bihar 920419 Újléta 800

720 Hajdú-Bihar 932568 Újszentmargita 9 883
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721 Hajdú-Bihar 911925 Újtikos 2 104

722 Hajdú-Bihar 908989 Vámospércs 4 474

723 Hajdú-Bihar 916762 Váncsod 540

724 Hajdú-Bihar 911138 Vekerd 441

725 Heves 1024554 Abasár 5 876

726 Heves 1023241 Adács 526

727 Heves 1017987 Andornaktálya 1 559

728 Heves 1006503 Átány 6 101

729 Heves 1011527 Balaton 128

730 Heves 1024022 Bátor 441

731 Heves 1004400 Bekölce 100

732 Heves 1033260 Bélapátfalva 6 842

733 Heves 1027517 Besenyőtelek 1 052

734 Heves 1022354 Boconád 584

735 Heves 1016841 Csány 785

736 Heves 1007515 Domoszló 701

737 Heves 1017181 Ecséd 932

738 Heves 1012821 Egerbakta 100

739 Heves 1013648 Egerszólát 128

740 Heves 1024235 Erdőtelek 1 461

741 Heves 1016328 Felsőtárkány 1 109

742 Heves 1003276 Füzesabony 3 273

743 Heves 1008323 Gyöngyöspata 175

744 Heves 1019123 Gyöngyössolymos 4 530

745 Heves 1028088 Gyöngyöstarján 468

746 Heves 1014526 Heves 3 273

747 Heves 1010241 Hevesaranyos 4 736

748 Heves 1004084 Hevesvezekény 409

749 Heves 1004145 Hort 1 538

750 Heves 1013879 Ivád 441

751 Heves 1032179 Kál 5 152

752 Heves 1028079 Kerecsend 1 278

753 Heves 1018281 Kisköre 1 578

754 Heves 1012502 Kisnána 175

755 Heves 1014535 Kömlő 1 110

756 Heves 1030401 Lőrinci 3 666

757 Heves 1025089 Mezőszemere 760

758 Heves 1031662 Mezőtárkány 21 347

759 Heves 1031282 Mikófalva 100

760 Heves 1031486 Nagyréde 701

761 Heves 1018810 Noszvaj 292

762 Heves 1029276 Novaj 1 335

763 Heves 1027216 Ostoros 1 326

764 Heves 1007436 Parád 1 946
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765 Heves 1020215 Parádsasvár 441

766 Heves 1019567 Pély 117

767 Heves 1012070 Pétervására 6 693

768 Heves 1033686 Petőfibánya 945

769 Heves 1022196 Poroszló 9 211

770 Heves 1009609 Recsk 1 483

771 Heves 1027650 Rózsaszentmárton 231

772 Heves 1008527 Sirok 1 691

773 Heves 1011013 Szihalom 850

774 Heves 1032966 Tarnabod 117

775 Heves 1023348 Tarnaméra 584

776 Heves 1017163 Tarnazsadány 292

777 Heves 1014076 Tenk 701

778 Heves 1027623 Újlőrincfalva 441

779 Heves 1027012 Váraszó 441

780 Heves 1024147 Verpelét 2 295

781 Heves 1021722 Zagyvaszántó 284

782 Heves 1023445 Zaránk 351

783 Jász-Nagykun-Szolnok 1612441 Abádszalók 3 985

784 Jász-Nagykun-Szolnok 1625265 Alattyán 409

785 Jász-Nagykun-Szolnok 1622938 Cibakháza 6 584

786 Jász-Nagykun-Szolnok 1613170 Csépa 2 171

787 Jász-Nagykun-Szolnok 1605795 Cserkeszőlő 4 189

788 Jász-Nagykun-Szolnok 1616647 Fegyvernek 5 355

789 Jász-Nagykun-Szolnok 1634050 Hunyadfalva 441

790 Jász-Nagykun-Szolnok 1622859 Jánoshida 994

791 Jász-Nagykun-Szolnok 1622929 Jászágó 1 049

792 Jász-Nagykun-Szolnok 1630711 Jászalsószentgyörgy 1 870

793 Jász-Nagykun-Szolnok 1622202 Jászapáti 4 793

794 Jász-Nagykun-Szolnok 1617978 Jászdózsa 351

795 Jász-Nagykun-Szolnok 1623579 Jászfelsőszentgyörgy 1 318

796 Jász-Nagykun-Szolnok 1624086 Jászivány 490

797 Jász-Nagykun-Szolnok 1625186 Jászjákóhalma 1 052

798 Jász-Nagykun-Szolnok 1622798 Jászkisér 3 215

799 Jász-Nagykun-Szolnok 1621111 Jászladány 10 970

800 Jász-Nagykun-Szolnok 1613514 Jászszentandrás 1 350

801 Jász-Nagykun-Szolnok 1623135 Jásztelek 175

802 Jász-Nagykun-Szolnok 1604923 Karcag 9 463

803 Jász-Nagykun-Szolnok 1617145 Kenderes 1 113

804 Jász-Nagykun-Szolnok 1619813 Kétpó 441

805 Jász-Nagykun-Szolnok 1622567 Kunhegyes 4 712

806 Jász-Nagykun-Szolnok 1623171 Kunmadaras 3 442

807 Jász-Nagykun-Szolnok 1632504 Kunszentmárton 5 463

808 Jász-Nagykun-Szolnok 1604260 Mezőtúr 5 635
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809 Jász-Nagykun-Szolnok 1615574 Nagykörű 2 338

810 Jász-Nagykun-Szolnok 1606318 Nagyrév 1 551

811 Jász-Nagykun-Szolnok 1628006 Öcsöd 2 281

812 Jász-Nagykun-Szolnok 1615246 Pusztamonostor 492

813 Jász-Nagykun-Szolnok 1614207 Rákóczifalva 1 052

814 Jász-Nagykun-Szolnok 1620428 Szelevény 1 506

815 Jász-Nagykun-Szolnok 1610773 Tiszabő 421

816 Jász-Nagykun-Szolnok 1622770 Tiszabura 1 855

817 Jász-Nagykun-Szolnok 1613815 Tiszaföldvár 7 272

818 Jász-Nagykun-Szolnok 1629726 Tiszafüred 5 841

819 Jász-Nagykun-Szolnok 1630386 Tiszakürt 1 651

820 Jász-Nagykun-Szolnok 1620181 Tiszaroff 935

821 Jász-Nagykun-Szolnok 1621494 Tiszasas 3 050

822 Jász-Nagykun-Szolnok 1622789 Tiszaszentimre 968

823 Jász-Nagykun-Szolnok 1627313 Törökszentmiklós 21 526

824 Jász-Nagykun-Szolnok 1628228 Túrkeve 1 169

825 Jász-Nagykun-Szolnok 1615291 Újszász 3 624

826 Jász-Nagykun-Szolnok 1614836 Zagyvarékas 1 753

827 Komárom-Esztergom 1104428 Ács 4 387

828 Komárom-Esztergom 1129212 Baj 1 169

829 Komárom-Esztergom 1107311 Bokod 526

830 Komárom-Esztergom 1133109 Csatka 441

831 Komárom-Esztergom 1106594 Dömös 274

832 Komárom-Esztergom 1117330 Kisbér 7 828

833 Komárom-Esztergom 1102510 Kocs 935

834 Komárom-Esztergom 1125487 Leányvár 468

835 Komárom-Esztergom 1126930 Mocsa 351

836 Komárom-Esztergom 1120163 Naszály 1 403

837 Komárom-Esztergom 1114669 Pilismarót 477

838 Komárom-Esztergom 1126903 Sárisáp 1 169

839 Komárom-Esztergom 1108688 Süttő 1 637

840 Komárom-Esztergom 1108758 Tát 2 698

841 Komárom-Esztergom 1134023 Tokodaltáró 468

842 Komárom-Esztergom 1117251 Várgesztes 441

843 Komárom-Esztergom 1129629 Vértestolna 441

844 Komárom-Esztergom 1131264 Vértesszőlős 935

845 Nógrád 1207621 Alsótold 850

846 Nógrád 1233534 Bátonyterenye 15 578

847 Nógrád 1232911 Bér 441

848 Nógrád 1203841 Bokor 792

849 Nógrád 1214234 Buják 423

850 Nógrád 1230270 Csécse 526

851 Nógrád 1221935 Cserháthaláp 441

852 Nógrád 1232319 Cserhátszentiván 675
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853 Nógrád 1220145 Csesztve 441

854 Nógrád 1205050 Csitár 441

855 Nógrád 1207320 Debercsény 441

856 Nógrád 1224439 Dorogháza 441

857 Nógrád 1204251 Ecseg 839

858 Nógrád 1217659 Egyházasdengeleg 616

859 Nógrád 1225496 Endrefalva 1 236

860 Nógrád 1222655 Erdőkürt 616

861 Nógrád 1215370 Etes 441

862 Nógrád 1233312 Felsőtold 454

863 Nógrád 1218494 Garáb 441

864 Nógrád 1203993 Héhalom 409

865 Nógrád 1233242 Hollókő 441

866 Nógrád 1213204 Hont 441

867 Nógrád 1213718 Horpács 441

868 Nógrád 1226833 Iliny 441

869 Nógrád 1203328 Ipolytarnóc 441

870 Nógrád 1208712 Jobbágyi 175

871 Nógrád 1228389 Kazár 409

872 Nógrád 1211846 Kétbodony 441

873 Nógrád 1227243 Kisbágyon 220

874 Nógrád 1226295 Kisbárkány 441

875 Nógrád 1233206 Kisecset 441

876 Nógrád 1213842 Kozárd 695

877 Nógrád 1219451 Kutasó 675

878 Nógrád 1230395 Legénd 441

879 Nógrád 1226967 Magyargéc 441

880 Nógrád 1204330 Mátraszőlős 416

881 Nógrád 1234281 Nagykeresztúr 441

882 Nógrád 1221102 Nagylóc 850

883 Nógrád 1223986 Nagyoroszi 7 801

884 Nógrád 1229832 Nógrádmarcal 441

885 Nógrád 1219497 Nógrádsipek 526

886 Nógrád 1203249 Őrhalom 1 145

887 Nógrád 1219318 Ősagárd 441

888 Nógrád 1205883 Palotás 1 614

889 Nógrád 1207409 Pásztó 1 504

890 Nógrád 1228884 Rimóc 1 403

891 Nógrád 1212195 Romhány 292

892 Nógrád 1225788 Salgótarján 31 238

893 Nógrád 1224572 Sámsonháza 441

894 Nógrád 1219798 Szalmatercs 441

895 Nógrád 1213754 Szanda 515

896 Nógrád 1210199 Szarvasgede 606
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897 Nógrád 1215325 Szátok 441

898 Nógrád 1223047 Szécsénke 441

899 Nógrád 1206628 Szécsény 10 801

900 Nógrád 1233011 Szécsényfelfalu 441

901 Nógrád 1209043 Szente 1 610

902 Nógrád 1207959 Szilaspogony 441

903 Nógrád 1228194 Szuha 441

904 Nógrád 1219044 Szurdokpüspöki 470

905 Nógrád 1232896 Tar 351

906 Nógrád 1204844 Terény 488

907 Nógrád 1206381 Tolmács 7 247

908 Nógrád 1230915 Vanyarc 1 266

909 Nógrád 1229498 Varsány 390

910 Nógrád 1210320 Vizslás 2 662

911 Nógrád 1221661 Zabar 441

912 Pest 1327872 Abony 3 273

913 Pest 1331653 Albertirsa 10 770

914 Pest 1316188 Aszód 15 592

915 Pest 1323463 Budakalász 3 039

916 Pest 1312052 Budakeszi 8 961

917 Pest 1311341 Cegléd 21 335

918 Pest 1320640 Ceglédbercel 818

919 Pest 1305184 Csemő 1 763

920 Pest 1306822 Csobánka 368

921 Pest 1334333 Csörög 175

922 Pest 1309247 Dabas 9 990

923 Pest 1318397 Dány 877

924 Pest 1309973 Délegyháza 818

925 Pest 1329647 Dömsöd 3 128

926 Pest 1318616 Dunakeszi 20 008

927 Pest 1330988 Érd 31 330

928 Pest 1306035 Felsőpakony 1 406

929 Pest 1323649 Göd 12 542

930 Pest 1325627 Gyál 9 972

931 Pest 1329735 Gyömrő 7 715

932 Pest 1309690 Halásztelek 2 605

933 Pest 1332106 Inárcs 441

934 Pest 1307807 Isaszeg 4 566

935 Pest 1311004 Jászkarajenő 526

936 Pest 1330696 Kartal 2 338

937 Pest 1334166 Kerepes 6 461

938 Pest 1310816 Kiskunlacháza 4 218

939 Pest 1334157 Kistarcsa 3 811

940 Pest 1332771 Kocsér 441
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941 Pest 1309140 Lórév 441

942 Pest 1317783 Mogyoród 1 466

943 Pest 1310551 Monor 15 652

944 Pest 1313435 Nagykáta 12 270

945 Pest 1319716 Nagykőrös 11 758

946 Pest 1331732 Nagymaros 3 733

947 Pest 1323409 Nagytarcsa 1 099

948 Pest 1320066 Nyársapát 882

949 Pest 1305281 Örkény 13 913

950 Pest 1304057 Pécel 8 443

951 Pest 1328185 Perbál 490

952 Pest 1329601 Pilisborosjenő 806

953 Pest 1307144 Piliscsaba 1 776

954 Pest 1314340 Pilisvörösvár 6 447

955 Pest 1318731 Pilisszentkereszt 257

956 Pest 1306372 Pomáz 10 689

957 Pest 1317260 Ráckeve 15 754

958 Pest 1307384 Solymár 6 360

959 Pest 1321713 Sülysáp 13 143

960 Pest 1315440 Szentendre 29 087

961 Pest 1313277 Szigethalom 11 037

962 Pest 1322114 Szigetújfalu 935

963 Pest 1324916 Szob 5 967

964 Pest 1306947 Szokolya 1 169

965 Pest 1328866 Sződliget 1 607

966 Pest 1330720 Taksony 2 153

967 Pest 1314146 Tápiószele 3 959

968 Pest 1304154 Tárnok 4 338

969 Pest 1327386 Tatárszentgyörgy 441

970 Pest 1308280 Telki 424

971 Pest 1319248 Tésa 441

972 Pest 1329823 Tököl 2 221

973 Pest 1309593 Tura 935

974 Pest 1317808 Újszilvás 1 259

975 Pest 1311934 Üröm 6 334

976 Pest 1319886 Váchartyán 4 613

977 Pest 1322585 Vasad 441

978 Pest 1333729 Verőce 409

979 Pest 1325034 Zsámbék 5 435

980 Pest 1322035 Zsámbok 1 227

981 Somogy 1406080 Ádánd 255

982 Somogy 1434184 Alsóbogát 441

983 Somogy 1428714 Andocs 441

984 Somogy 1430474 Babócsa 5 444
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985 Somogy 1414395 Bakháza 441

986 Somogy 1433853 Balatonboglár 5 822

987 Somogy 1420729 Balatonfenyves 441

988 Somogy 1407117 Balatonföldvár 7 794

989 Somogy 1407375 Balatonkeresztúr 2 316

990 Somogy 1433862 Balatonlelle 7 302

991 Somogy 1416601 Balatonszabadi 859

992 Somogy 1424907 Balatonszárszó 2 396

993 Somogy 1422822 Balatonszemes 584

994 Somogy 1416470 Balatonújlak 441

995 Somogy 1403559 Balatonvilágos 441

996 Somogy 1424457 Bálványos 441

997 Somogy 1432799 Barcs 8 233

998 Somogy 1403735 Bárdudvarnok 441

999 Somogy 1420710 Bedegkér 441

1000 Somogy 1406910 Bélavár 441

1001 Somogy 1430119 Berzence 935

1002 Somogy 1422673 Bonnya 441

1003 Somogy 1426532 Böhönye 3 320

1004 Somogy 1426277 Bőszénfa 441

1005 Somogy 1417358 Buzsák 441

1006 Somogy 1408703 Büssü 441

1007 Somogy 1403799 Csákány 441

1008 Somogy 1425681 Cserénfa 441

1009 Somogy 1405971 Csokonyavisonta 8 604

1010 Somogy 1402477 Csombárd 441

1011 Somogy 1427270 Csömend 441

1012 Somogy 1421315 Csurgó 9 390

1013 Somogy 1410603 Csurgónagymarton 441

1014 Somogy 1413611 Drávagárdony 441

1015 Somogy 1415884 Drávatamási 441

1016 Somogy 1410861 Ecseny 441

1017 Somogy 1403489 Edde 441

1018 Somogy 1413985 Felsőmocsolád 441

1019 Somogy 1431644 Fiad 441

1020 Somogy 1422026 Fonó 441

1021 Somogy 1414632 Fonyód 5 584

1022 Somogy 1426222 Gadány 441

1023 Somogy 1406451 Gamás 441

1024 Somogy 1409177 Gige 441

1025 Somogy 1430571 Gölle 441

1026 Somogy 1414599 Görgeteg 441

1027 Somogy 1430960 Gyékényes 2 513

1028 Somogy 1423904 Gyugy 441
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1029 Somogy 1418634 Hács 441

1030 Somogy 1425830 Hajmás 441

1031 Somogy 1416726 Hedrehely 441

1032 Somogy 1424846 Heresznye 441

1033 Somogy 1409928 Hetes 1 753

1034 Somogy 1430775 Hosszúvíz 441

1035 Somogy 1411192 Igal 1 795

1036 Somogy 1427784 Iharosberény 3 565

1037 Somogy 1417279 Juta 441

1038 Somogy 1426453 Kadarkút 5 930

1039 Somogy 1405272 Kánya 441

1040 Somogy 1428811 Kaposgyarmat 441

1041 Somogy 1412663 Kaposkeresztúr 441

1042 Somogy 1418227 Kaposmérő 5 635

1043 Somogy 1420473 Kaposvár 41 190

1044 Somogy 1406424 Kaposszerdahely 2 046

1045 Somogy 1408411 Kastélyosdombó 441

1046 Somogy 1417446 Kelevíz 441

1047 Somogy 1414386 Kercseliget 5 075

1048 Somogy 1404598 Kereki 441

1049 Somogy 1411174 Kéthely 4 159

1050 Somogy 1419053 Kisasszond 441

1051 Somogy 1424387 Kisbajom 441

1052 Somogy 1404826 Kisgyalán 441

1053 Somogy 1413781 Kiskorpád 441

1054 Somogy 1409858 Komlósd 441

1055 Somogy 1428857 Kutas 2 809

1056 Somogy 1411040 Lakócsa 441

1057 Somogy 1426675 Lengyeltóti 10 304

1058 Somogy 1410427 Magyaratád 441

1059 Somogy 1425371 Magyaregres 441

1060 Somogy 1418500 Marcali 6 567

1061 Somogy 1423630 Mernye 931

1062 Somogy 1416106 Mesztegnyő 3 064

1063 Somogy 1433376 Miklósi 441

1064 Somogy 1417941 Nagyatád 11 579

1065 Somogy 1421652 Nagybajom 4 744

1066 Somogy 1432805 Nagykorpád 441

1067 Somogy 1425520 Nagyszakácsi 441

1068 Somogy 1425511 Nemeskisfalud 441

1069 Somogy 1410959 Nikla 441

1070 Somogy 1424536 Orci 441

1071 Somogy 1416823 Ordacsehi 351

1072 Somogy 1407056 Öreglak 882
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1073 Somogy 1414012 Őrtilos 441

1074 Somogy 1426392 Pamuk 441

1075 Somogy 1406141 Patalom 441

1076 Somogy 1429197 Péterhida 441

1077 Somogy 1427553 Pogányszentpéter 441

1078 Somogy 1413790 Polány 441

1079 Somogy 1411828 Porrog 441

1080 Somogy 1428361 Potony 441

1081 Somogy 1419026 Pusztakovácsi 441

1082 Somogy 1423311 Pusztaszemes 441

1083 Somogy 1405078 Rinyabesenyő 441

1084 Somogy 1432674 Rinyakovácsi 441

1085 Somogy 1426754 Rinyaszentkirály 1 610

1086 Somogy 1420622 Rinyaújlak 441

1087 Somogy 1414942 Ságvár 1 610

1088 Somogy 1431121 Sántos 441

1089 Somogy 1427368 Segesd 441

1090 Somogy 1432780 Simonfa 441

1091 Somogy 1423092 Siójut 143

1092 Somogy 1413824 Somodor 441

1093 Somogy 1430580 Somogyacsa 441

1094 Somogy 1405500 Somogyaracs 441

1095 Somogy 1431219 Somogyaszaló 441

1096 Somogy 1411484 Somogycsicsó 441

1097 Somogy 1415981 Somogydöröcske 441

1098 Somogy 1418078 Somogyfajsz 441

1099 Somogy 1420330 Somogygeszti 441

1100 Somogy 1428963 Somogyjád 16 767

1101 Somogy 1412876 Somogymeggyes 441

1102 Somogy 1415626 Somogysámson 441

1103 Somogy 1427535 Somogysimonyi 441

1104 Somogy 1419442 Somogyvár 441

1105 Somogy 1428574 Szabás 441

1106 Somogy 1418607 Szegerdő 441

1107 Somogy 1412973 Szentgáloskér 441

1108 Somogy 1430146 Szenyér 441

1109 Somogy 1432461 Szilvásszentmárton 441

1110 Somogy 1413693 Táska 441

1111 Somogy 1404932 Taszár 6 864

1112 Somogy 1423968 Teleki 441

1113 Somogy 1432416 Tengőd 441

1114 Somogy 1417844 Tikos 441

1115 Somogy 1420093 Törökkoppány 441

1116 Somogy 1407205 Újvárfalva 441
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1117 Somogy 1409274 Varászló 441

1118 Somogy 1426781 Várda 441

1119 Somogy 1419017 Visnye 441

1120 Somogy 1414623 Zákány 1 668

1121 Somogy 1406008 Zamárdi 601

1122 Somogy 1433057 Zics 441

1123 Somogy 1424110 Zselickislak 441

1124 Somogy 1417491 Zselicszentpál 441

1125 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1508776 Ajak 19 266

1126 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1529975 Anarcs 8 170

1127 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1520303 Apagy 1 844

1128 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1509353 Aranyosapáti 240

1129 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1502325 Baktalórántháza 12 498

1130 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1520677 Beregsurány 3 586

1131 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1511299 Bököny 619

1132 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1519707 Buj 5 377

1133 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1512928 Csaholc 441

1134 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1509715 Császló 1 727

1135 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1530641 Csenger 10 188

1136 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1518795 Darnó 733

1137 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1517756 Demecser 14 406

1138 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1514508 Dombrád 6 216

1139 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1510852 Érpatak 441

1140 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1523250 Fábiánháza 1 227

1141 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1518971 Fehérgyarmat 25 035

1142 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1510791 Fülesd 441

1143 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1514377 Fülpösdaróc 441

1144 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1504996 Garbolc 441

1145 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1505801 Gávavencsellő 11 860

1146 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1503629 Géberjén 441

1147 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1505670 Gégény 1 520

1148 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1504613 Gelénes 441

1149 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1513000 Gemzse 441

1150 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1529443 Gulács 1 987

1151 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1510126 Győrtelek 2 934

1152 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1519558 Gyügye 441

1153 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1533774 Gyüre 792

1154 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1512061 Hermánszeg 441

1155 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1513019 Hodász 787

1156 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1525636 Ibrány 2 907

1157 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1507843 Jánkmajtis 769

1158 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1527225 Kálmánháza 441

1159 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1502671 Kántorjánosi 2 075

1160 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1514359 Kékcse 188
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1161 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1519992 Kemecse 8 243

1162 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1528477 Kisléta 3 032

1163 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1516036 Kisnamény 1 493

1164 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1529300 Kispalád 441

1165 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1509751 Kisszekeres 441

1166 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1522336 Komlódtótfalu 441

1167 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1523728 Kótaj 2 895

1168 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1523612 Kömörő 441

1169 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1530979 Levelek 2 468

1170 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1526091 Lónya 8 502

1171 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1529984 Magosliget 441

1172 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1516629 Magy 441

1173 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1502088 Mánd 441

1174 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1517826 Mándok 27 021

1175 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1533224 Márokpapi 1 902

1176 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1518874 Mátészalka 20 147

1177 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1520668 Mátyus 1 870

1178 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1519211 Nábrád 505

1179 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1522743 Nagycserkesz 441

1180 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1506488 Nagyecsed 18 413

1181 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1527155 Nagyhalász 2 101

1182 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1526976 Nagyhódos 441

1183 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1524785 Nagykálló 20 417

1184 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1527988 Nagyszekeres 441

1185 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1533783 Nagyvarsány 441

1186 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1515802 Nyírbéltek 1 614

1187 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1531158 Nyírbogát 1 160

1188 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1528802 Nyírbogdány 345

1189 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1509238 Nyírgyulaj 3 390

1190 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1532452 Nyírkáta 1 052

1191 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1511095 Nyírlövő 935

1192 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1511271 Nyírlugos 1 096

1193 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1512274 Nyírmada 2 025

1194 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1523269 Nyírmeggyes 441

1195 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1510807 Nyírparasznya 526

1196 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1533145 Nyírpazony 220

1197 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1528060 Nyírtass 7 598

1198 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1513550 Nyírtelek 1 753

1199 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1512098 Nyírtura 441

1200 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1522284 Ófehértó 11 514

1201 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1510834 Olcsvaapáti 441

1202 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1526550 Ömböly 441

1203 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1509025 Őr 979

1204 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1527748 Pap 5 085
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1205 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1511244 Pócspetri 117

1206 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1517215 Porcsalma 628

1207 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1514739 Rakamaz 1 708

1208 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1531857 Ramocsaháza 12 805

1209 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1509061 Rápolt 441

1210 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1517428 Rozsály 9 520

1211 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1523889 Sonkád 8 852

1212 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1503586 Szabolcsveresmart 187

1213 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1518005 Szamosangyalos 441

1214 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1522017 Szamosbecs 441

1215 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1530085 Szamostatárfalva 441

1216 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1531273 Szamosújlak 441

1217 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1513046 Szamosszeg 2 338

1218 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1529911 Tákos 441

1219 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1504312 Tarpa 1 307

1220 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1533358 Terem 441

1221 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1520172 Tiszabezdéd 468

1222 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1524448 Tiszacsécse 441

1223 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1506433 Tiszadada 1 591

1224 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1512593 Tiszadob 4 316

1225 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1509113 Tiszaeszlár 4 921

1226 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1508794 Tiszakóród 441

1227 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1523524 Tiszalök 4 212

1228 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1527252 Tiszanagyfalu 441

1229 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1510205 Tiszarád 441

1230 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1513541 Tiszaszalka 4 208

1231 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1507597 Tiszavasvári 7 335

1232 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1533747 Tiszavid 441

1233 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1520260 Tivadar 441

1234 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1513602 Túristvándi 17 853

1235 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1531398 Tyukod 473

1236 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1526611 Újfehértó 4 676

1237 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1531820 Uszka 441

1238 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1518591 Vaja 2 171

1239 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1527322 Vámosatya 441

1240 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1508934 Vámosoroszi 441

1241 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1518324 Vásárosnamény 7 195

1242 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1506275 Zajta 441

1243 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1528750 Zsarolyán 441

1244 Tolna 1708864 Bátaszék 8 094

1245 Tolna 1728662 Belecska 441

1246 Tolna 1706497 Bonyhád 15 146

1247 Tolna 1706558 Bölcske 942

1248 Tolna 1729230 Dalmand 441
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1249 Tolna 1711688 Diósberény 441

1250 Tolna 1707685 Dombóvár 20 984

1251 Tolna 1731501 Dunaföldvár 6 899

1252 Tolna 1718980 Fadd 441

1253 Tolna 1730289 Gyönk 441

1254 Tolna 1704701 Iregszemcse 6 731

1255 Tolna 1727711 Izmény 441

1256 Tolna 1723791 Kalaznó 441

1257 Tolna 1723296 Kapospula 441

1258 Tolna 1717640 Keszőhidegkút 441

1259 Tolna 1703869 Kistormás 441

1260 Tolna 1731185 Kisvejke 441

1261 Tolna 1727766 Kisszékely 792

1262 Tolna 1721184 Koppányszántó 441

1263 Tolna 1710463 Kölesd 675

1264 Tolna 1729337 Madocsa 526

1265 Tolna 1730562 Medina 441

1266 Tolna 1702811 Miszla 441

1267 Tolna 1720701 Mórágy 701

1268 Tolna 1733349 Mőcsény 441

1269 Tolna 1713620 Mucsfa 441

1270 Tolna 1707029 Mucsi 441

1271 Tolna 1718917 Murga 441

1272 Tolna 1727182 Nagykónyi 441

1273 Tolna 1706761 Nagyszékely 441

1274 Tolna 1708961 Őcsény 351

1275 Tolna 1709371 Pálfa 441

1276 Tolna 1719585 Pincehely 445

1277 Tolna 1719938 Pusztahencse 441

1278 Tolna 1715459 Regöly 441

1279 Tolna 1720817 Sárszentlőrinc 441

1280 Tolna 1720783 Simontornya 4 747

1281 Tolna 1715316 Szakadát 441

1282 Tolna 1704464 Szakály 441

1283 Tolna 1718263 Szárazd 441

1284 Tolna 1716814 Szedres 1 292

1285 Tolna 1724563 Tamási 22 286

1286 Tolna 1706901 Tengelic 441

1287 Tolna 1725274 Tolna 8 047

1288 Tolna 1721360 Udvari 441

1289 Tolna 1720561 Újireg 441

1290 Tolna 1732850 Váralja 701

1291 Tolna 1709414 Várdomb 584

1292 Tolna 1706637 Varsád 441
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1293 Tolna 1714304 Závod 850

1294 Tolna 1721625 Zomba 441

1295 Vas 1822549 Alsószölnök 441

1296 Vas 1812317 Andrásfa 441

1297 Vas 1817020 Bajánsenye 441

1298 Vas 1810384 Bejcgyertyános 441

1299 Vas 1811651 Bögöt 441

1300 Vas 1807296 Bögöte 441

1301 Vas 1827094 Celldömölk 19 043

1302 Vas 1809876 Chernelházadamonya 441

1303 Vas 1803911 Csákánydoroszló 207

1304 Vas 1826772 Csánig 616

1305 Vas 1823816 Csempeszkopács 441

1306 Vas 1812140 Csepreg 2 114

1307 Vas 1826064 Csipkerek 441

1308 Vas 1820695 Döbörhegy 441

1309 Vas 1802927 Duka 441

1310 Vas 1828796 Egervölgy 441

1311 Vas 1825946 Egyházasrádóc 490

1312 Vas 1829841 Felsőmarác 441

1313 Vas 1823287 Felsőszölnök 441

1314 Vas 1830906 Gasztony 441

1315 Vas 1824183 Gencsapáti 175

1316 Vas 1827030 Gyanógeregye 441

1317 Vas 1829452 Halastó 441

1318 Vas 1810676 Halogy 441

1319 Vas 1814997 Hegyháthodász 441

1320 Vas 1830216 Hegyhátsál 441

1321 Vas 1818032 Hegyhátszentjakab 441

1322 Vas 1808226 Hegyhátszentpéter 441

1323 Vas 1811387 Ikervár 468

1324 Vas 1807977 Ispánk 441

1325 Vas 1806406 Jákfa 441

1326 Vas 1804640 Kám 441

1327 Vas 1832036 Keléd 441

1328 Vas 1822716 Kemestaródfa 441

1329 Vas 1802574 Kenéz 441

1330 Vas 1819761 Kerkáskápolna 441

1331 Vas 1811147 Kisrákos 441

1332 Vas 1813028 Kondorfa 441

1333 Vas 1816832 Kőszeg 3 915

1334 Vas 1826046 Kőszegpaty 441

1335 Vas 1827289 Magyarnádalja 441

1336 Vas 1825423 Magyarszombatfa 441
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1337 Vas 1830872 Megyehíd 441

1338 Vas 1825760 Meggyeskovácsi 468

1339 Vas 1814809 Mersevát 316

1340 Vas 1831875 Mesterháza 441

1341 Vas 1832832 Meszlen 441

1342 Vas 1830599 Mikosszéplak 441

1343 Vas 1803294 Molnaszecsőd 100

1344 Vas 1809283 Nagygeresd 441

1345 Vas 1832920 Nagykölked 441

1346 Vas 1829869 Nagyrákos 441

1347 Vas 1823320 Nemescsó 441

1348 Vas 1802839 Nemeskocs 441

1349 Vas 1824059 Nemeskolta 441

1350 Vas 1831556 Nemesmedves 441

1351 Vas 1809672 Nemesrempehollós 441

1352 Vas 1810843 Nick 409

1353 Vas 1822318 Nyőgér 1 628

1354 Vas 1819743 Olaszfa 441

1355 Vas 1822044 Ólmod 441

1356 Vas 1832629 Ostffyasszonyfa 409

1357 Vas 1813453 Őrimagyarósd 441

1358 Vas 1810630 Őriszentpéter 441

1359 Vas 1814067 Pápoc 14 219

1360 Vas 1811572 Petőmihályfa 441

1361 Vas 1806248 Pinkamindszent 441

1362 Vas 1815671 Pósfa 441

1363 Vas 1810311 Pusztacsó 441

1364 Vas 1817996 Rábatöttös 441

1365 Vas 1823861 Rátót 441

1366 Vas 1809788 Sárfimizdó 441

1367 Vas 1830748 Sitke 100

1368 Vas 1827960 Sorkikápolna 441

1369 Vas 1820932 Szakonyfalu 441

1370 Vas 1810223 Szalafő 441

1371 Vas 1817729 Szarvaskend 467

1372 Vas 1827997 Szemenye 441

1373 Vas 1827793 Szergény 441

1374 Vas 1819521 Szőce 441

1375 Vas 1832045 Táplánszentkereszt 3 347

1376 Vas 1829568 Telekes 441

1377 Vas 1812335 Tompaládony 441

1378 Vas 1821537 Uraiújfalu 701

1379 Vas 1831051 Vámoscsalád 441

1380 Vas 1802884 Vasalja 441
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1381 Vas 1809195 Vásárosmiske 441

1382 Vas 1820394 Vasasszonyfa 441

1383 Vas 1815334 Vasegerszeg 441

1384 Vas 1820349 Vashosszúfalu 441

1385 Vas 1804695 Vasvár 9 006

1386 Vas 1829373 Vasszécseny 1 052

1387 Vas 1812104 Vasszilvágy 234

1388 Vas 1802246 Vát 117

1389 Vas 1818430 Velemér 441

1390 Vas 1807940 Viszák 441

1391 Vas 1821643 Zsédeny 441

1392 Vas 1812292 Zsennye 441

1393 Veszprém 1904561 Ábrahámhegy 441

1394 Veszprém 1928370 Apácatorna 1 259

1395 Veszprém 1930410 Bakonyoszlop 441

1396 Veszprém 1906327 Bakonypölöske 441

1397 Veszprém 1929902 Bakonyság 441

1398 Veszprém 1923922 Bakonyszentiván 441

1399 Veszprém 1922813 Bakonyszentkirály 468

1400 Veszprém 1924129 Bakonytamási 441

1401 Veszprém 1925308 Balatonakali 100

1402 Veszprém 1905838 Balatonalmádi 12 615

1403 Veszprém 1921175 Balatonfüred 11 794

1404 Veszprém 1903638 Balatonhenye 441

1405 Veszprém 1905148 Balatonkenese 4 707

1406 Veszprém 1917154 Balatonszepezd 441

1407 Veszprém 1928501 Balatonszőlős 441

1408 Veszprém 1915778 Barnag 441

1409 Veszprém 1907427 Bazsi 441

1410 Veszprém 1922901 Béb 441

1411 Veszprém 1927058 Békás 441

1412 Veszprém 1933127 Berhida 2 486

1413 Veszprém 1904321 Bodorfa 441

1414 Veszprém 1904765 Borszörcsök 441

1415 Veszprém 1930924 Csabrendek 6 333

1416 Veszprém 1920251 Csehbánya 441

1417 Veszprém 1924642 Csesznek 441

1418 Veszprém 1917172 Dabronc 441

1419 Veszprém 1928237 Dabrony 441

1420 Veszprém 1932276 Devecser 5 157

1421 Veszprém 1910870 Doba 441

1422 Veszprém 1906363 Dörgicse 441

1423 Veszprém 1933871 Egeralja 441

1424 Veszprém 1910445 Egyházaskesző 184
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1425 Veszprém 1910250 Farkasgyepű 441

1426 Veszprém 1924369 Felsőörs 826

1427 Veszprém 1909292 Gecse 441

1428 Veszprém 1916717 Gic 441

1429 Veszprém 1928671 Gyepükaján 441

1430 Veszprém 1915361 Hajmáskér 716

1431 Veszprém 1925566 Hárskút 909

1432 Veszprém 1902422 Hegyesd 441

1433 Veszprém 1923658 Herend 3 929

1434 Veszprém 1915088 Hetyefő 441

1435 Veszprém 1920756 Hidegkút 441

1436 Veszprém 1927818 Homokbödöge 526

1437 Veszprém 1928015 Iszkáz 441

1438 Veszprém 1919141 Kamond 441

1439 Veszprém 1914553 Kapolcs 441

1440 Veszprém 1914270 Káptalanfa 1 052

1441 Veszprém 1905634 Káptalantóti 441

1442 Veszprém 1919734 Kemeneshőgyész 147

1443 Veszprém 1912478 Kemenesszentpéter 468

1444 Veszprém 1929072 Kisberzseny 850

1445 Veszprém 1923700 Kiscsősz 441

1446 Veszprém 1904288 Kispirit 441

1447 Veszprém 1925858 Köveskál 441

1448 Veszprém 1904066 Küngös 441

1449 Veszprém 1917570 Lesencefalu 441

1450 Veszprém 1921962 Lesenceistvánd 12 081

1451 Veszprém 1904552 Litér 1 551

1452 Veszprém 1918856 Lókút 441

1453 Veszprém 1905564 Lovas 493

1454 Veszprém 1926374 Magyargencs 441

1455 Veszprém 1929294 Marcalgergelyi 441

1456 Veszprém 1922220 Marcaltő 184

1457 Veszprém 1904987 Megyer 441

1458 Veszprém 1927137 Mencshely 441

1459 Veszprém 1904668 Mihályháza 9 118

1460 Veszprém 1904534 Mindszentkálla 441

1461 Veszprém 1922512 Monoszló 457

1462 Veszprém 1927979 Nagyalásony 441

1463 Veszprém 1910001 Nagydém 441

1464 Veszprém 1908262 Nagygyimót 404

1465 Veszprém 1921403 Nagypirit 441

1466 Veszprém 1925201 Nagytevel 150

1467 Veszprém 1919196 Nagyvázsony 935

1468 Veszprém 1905555 Nemeshany 1 376
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1469 Veszprém 1928422 Nemesvita 441

1470 Veszprém 1910409 Németbánya 441

1471 Veszprém 1914757 Noszlop 2 766

1472 Veszprém 1924004 Nyirád 1 454

1473 Veszprém 1923913 Óbudavár 441

1474 Veszprém 1926514 Olaszfalu 441

1475 Veszprém 1928112 Öcs 441

1476 Veszprém 1917011 Paloznak 441

1477 Veszprém 1931945 Pápa 28 151

1478 Veszprém 1919868 Pápadereske 441

1479 Veszprém 1922451 Pécsely 441

1480 Veszprém 1915547 Pénzesgyőr 441

1481 Veszprém 1911420 Pula 441

1482 Veszprém 1928972 Pusztamiske 814

1483 Veszprém 1903948 Raposka 441

1484 Veszprém 1905625 Révfülöp 3 645

1485 Veszprém 1925849 Rigács 441

1486 Veszprém 1930793 Salföld 441

1487 Veszprém 1913772 Sáska 441

1488 Veszprém 1903601 Sóly 110

1489 Veszprém 1925593 Sümeg 11 880

1490 Veszprém 1916489 Szápár 441

1491 Veszprém 1903568 Szentantalfa 109

1492 Veszprém 1907092 Szentbékkálla 441

1493 Veszprém 1907922 Szentgál 441

1494 Veszprém 1910065 Szentimrefalva 441

1495 Veszprém 1916692 Szőc 441

1496 Veszprém 1913125 Takácsi 12 542

1497 Veszprém 1929434 Tapolca 20 509

1498 Veszprém 1902714 Tótvázsony 1 844

1499 Veszprém 1904631 Tüskevár 1 259

1500 Veszprém 1923010 Ukk 441

1501 Veszprém 1921777 Vanyola 441

1502 Veszprém 1926204 Várkesző 441

1503 Veszprém 1907065 Városlőd 234

1504 Veszprém 1911439 Várpalota 13 722

1505 Veszprém 1919336 Veszprémgalsa 441

1506 Veszprém 1909733 Vigántpetend 441

1507 Veszprém 1924651 Vinár 441

1508 Veszprém 1911703 Vöröstó 441

1509 Veszprém 1929993 Zalaerdőd 441

1510 Veszprém 1927207 Zalagyömörő 441

1511 Veszprém 1912654 Zalahaláp 441

1512 Veszprém 1933039 Zalameggyes 441
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1513 Veszprém 1920826 Zánka 933

1514 Veszprém 1926499 Zirc 5 125

1515 Zala 2002644 Alibánfa 441

1516 Zala 2023384 Almásháza 441

1517 Zala 2032081 Alsópáhok 441

1518 Zala 2018829 Alsórajk 441

1519 Zala 2008767 Alsószenterzsébet 441

1520 Zala 2021263 Babosdöbréte 441

1521 Zala 2011059 Baglad 220

1522 Zala 2030368 Bagod 1 169

1523 Zala 2015097 Baktüttös 441

1524 Zala 2026462 Balatonmagyaród 441

1525 Zala 2027447 Barlahida 441

1526 Zala 2024864 Batyk 441

1527 Zala 2023144 Becsehely 1 403

1528 Zala 2018360 Becsvölgye 441

1529 Zala 2012830 Bezeréd 441

1530 Zala 2031291 Bocska 441

1531 Zala 2010782 Boncodfölde 441

1532 Zala 2022877 Böde 441

1533 Zala 2021139 Börzönce 220

1534 Zala 2007986 Bucsuta 4 033

1535 Zala 2023436 Csatár 441

1536 Zala 2031149 Csonkahegyhát 441

1537 Zala 2027492 Csöde 441

1538 Zala 2029364 Csömödér 7 189

1539 Zala 2033978 Csörnyeföld 1 318

1540 Zala 2028778 Dióskál 441

1541 Zala 2025885 Dobri 441

1542 Zala 2032708 Dobronhegy 441

1543 Zala 2007782 Döbröce 441

1544 Zala 2016009 Dötk 441

1545 Zala 2024262 Egeraracsa 441

1546 Zala 2006178 Eszteregnye 760

1547 Zala 2015769 Esztergályhorváti 441

1548 Zala 2011642 Felsőpáhok 441

1549 Zala 2016531 Fűzvölgy 441

1550 Zala 2017516 Gáborjánháza 220

1551 Zala 2009089 Gelsesziget 441

1552 Zala 2020039 Gétye 441

1553 Zala 2017613 Gombosszeg 441

1554 Zala 2013569 Gosztola 220

1555 Zala 2029771 Gősfa 441

1556 Zala 2002097 Gutorfölde 468
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1557 Zala 2023302 Gyenesdiás 1 987

1558 Zala 2010931 Hagyárosbörönd 441

1559 Zala 2010269 Hahót 441

1560 Zala 2024873 Homokkomárom 441

1561 Zala 2028325 Hottó 441

1562 Zala 2003188 Iborfia 441

1563 Zala 2013921 Iklódbördőce 441

1564 Zala 2022965 Kacorlak 441

1565 Zala 2021500 Kálócfa 441

1566 Zala 2004473 Kányavár 1 201

1567 Zala 2032063 Kávás 441

1568 Zala 2032902 Kehidakustány 701

1569 Zala 2025353 Kemendollár 441

1570 Zala 2006071 Keménfa 441

1571 Zala 2031529 Kerecseny 441

1572 Zala 2015112 Kerkafalva 441

1573 Zala 2009575 Kerkaszentkirály 441

1574 Zala 2032647 Kerkateskánd 441

1575 Zala 2018421 Keszthely 14 818

1576 Zala 2032267 Kilimán 441

1577 Zala 2021379 Kisbucsa 441

1578 Zala 2016249 Kiscsehi 441

1579 Zala 2009812 Kisgörbő 441

1580 Zala 2020941 Kistolmács 441

1581 Zala 2016364 Kisvásárhely 441

1582 Zala 2019479 Kustánszeg 441

1583 Zala 2003434 Lasztonya 441

1584 Zala 2012575 Lenti 5 587

1585 Zala 2028200 Ligetfalva 441

1586 Zala 2010889 Lispeszentadorján 441

1587 Zala 2025025 Liszó 441

1588 Zala 2028167 Lovászi 3 071

1589 Zala 2002909 Magyarszentmiklós 441

1590 Zala 2013064 Magyarszerdahely 441

1591 Zala 2002103 Maróc 441

1592 Zala 2002130 Mihályfa 909

1593 Zala 2022141 Mikekarácsonyfa 441

1594 Zala 2002662 Milejszeg 1 201

1595 Zala 2004756 Misefa 441

1596 Zala 2025210 Murakeresztúr 584

1597 Zala 2012760 Nagybakónak 909

1598 Zala 2005218 Nagygörbő 441

1599 Zala 2028468 Nagypáli 441

1600 Zala 2006169 Nemesapáti 441
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No. Megye KSH Önkormányzat
Támogatás 

(ezer forint)

1601 Zala 2007658 Nemeshetés 441

1602 Zala 2032665 Nemesnép 441

1603 Zala 2019859 Nemespátró 441

1604 Zala 2018023 Nemesrádó 441

1605 Zala 2027775 Óhíd 441

1606 Zala 2025478 Oltárc 441

1607 Zala 2025052 Orosztony 441

1608 Zala 2018953 Ozmánbük 441

1609 Zala 2031741 Pacsa 16 228

1610 Zala 2024776 Padár 441

1611 Zala 2014720 Pálfiszeg 441

1612 Zala 2029656 Pat 441

1613 Zala 2030757 Petrivente 441

1614 Zala 2016850 Pórszombat 441

1615 Zala 2031112 Pölöskefő 441

1616 Zala 2024660 Pötréte 441

1617 Zala 2031592 Rédics 661

1618 Zala 2023898 Rezi 441

1619 Zala 2024138 Rigyác 967

1620 Zala 2015556 Sand 441

1621 Zala 2006567 Sormás 1 169

1622 Zala 2021397 Sümegcsehi 441

1623 Zala 2020543 Szalapa 441

1624 Zala 2011554 Szécsisziget 441

1625 Zala 2023126 Szentgyörgyvár 441

1626 Zala 2018652 Szentgyörgyvölgy 441

1627 Zala 2008615 Szentliszló 441

1628 Zala 2014225 Szentmargitfalva 909

1629 Zala 2030067 Szentpéterfölde 441

1630 Zala 2007700 Szepetnek 1 520

1631 Zala 2017853 Szilvágy 441

1632 Zala 2024703 Tekenye 441

1633 Zala 2008828 Teskánd 1 169

1634 Zala 2027951 Tilaj 441

1635 Zala 2004969 Tormafölde 441

1636 Zala 2025113 Tótszerdahely 5 135

1637 Zala 2012609 Türje 1 753

1638 Zala 2032197 Újudvar 441

1639 Zala 2026268 Valkonya 441

1640 Zala 2010685 Vállus 441

1641 Zala 2002529 Várfölde 441

1642 Zala 2010302 Vasboldogasszony 441

1643 Zala 2014322 Vaspör 441

1644 Zala 2032142 Vindornyafok 441
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No. Megye KSH Önkormányzat
Támogatás 

(ezer forint)

1645 Zala 2006549 Vindornyalak 441

1646 Zala 2011800 Vindornyaszőlős 441

1647 Zala 2024590 Zajk 441

1648 Zala 2007579 Zalabaksa 441

1649 Zala 2028495 Zalaboldogfa 441

1650 Zala 2002486 Zalacséb 441

1651 Zala 2023834 Zalaháshágy 441

1652 Zala 2016896 Zalaigrice 441

1653 Zala 2012496 Zalaistvánd 441

1654 Zala 2030313 Zalalövő 11 782

1655 Zala 2031617 Zalamerenye 441

1656 Zala 2033288 Zalaszántó 3 196

1657 Zala 2018564 Zalaszentbalázs 1 052

1658 Zala 2032522 Zalaszentgrót 6 976

1659 Zala 2033136 Zalaszentgyörgy 441

1660 Zala 2002608 Zalaszentiván 1 052

1661 Zala 2018096 Zalaszentjakab 441

1662 Zala 2007232 Zalaszentlászló 117

1663 Zala 2013301 Zalaszentlőrinc 441

1664 Zala 2029683 Zalatárnok 1 840

1665 Zala 2017057 Zalavég 441

1666 Zala 2003726 Zebecke 441
„

2. melléklet a 38/2013. (VII. 31.) BM rendelethez
„6. melléklet a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelethez

Helyi közösségi közlekedés támogatása

Település
Támogatás 

(ezer Ft)

Ajka Város Önkormányzata 7 741

Baja Város Önkormányzat 4 115

Balassagyarmat Város Önkormányzata 1 793

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 113

Balatonfüred Város Önkormányzata 2 927

Balmazújváros Város Önkormányzata 1 147

Baracska Község Önkormányzata 281

Barcs Város Önkormányzata 215

Bátonyterenye Város Önkormányzata 1 667

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 19 325

Bicske Város Önkormányzata 178
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Település
Támogatás 

(ezer Ft)

Bonyhád Város Önkormányzata 659

Bük Város Önkormányzata 97

Csongrád Városi Önkormányzat 627

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 350 921

Dunaföldvár Város Önkormányzata 743

Dunaharaszti Város Önkormányzata 2 337

Dunakeszi Város Önkormányzata 873

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 31 126

Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 32 386

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 8 250

Fonyód Város Önkormányzata 206

Gödöllő Város Önkormányzata 3 608

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 86 429

Gyömrő Város Önkormányzata 54

Gyöngyös Városi Önkormányzat 3 331

Gyula Város Önkormányzata 3 633

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2 327

Hatvan Városi Önkormányzat 3 663

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 3 007

Jászberény Városi Önkormányzat 989

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 30 325

Karcag Városi Önkormányzat 659

Kazincbarcika Város Önkormányzata 1 803

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 49 381

Keszthely Város Önkormányzata 1 270

Kisújszállás Városi Önkormányzat 173

Komárom Város Önkormányzata 3 674

Komló Város Önkormányzat 11 415

Kőszeg Város Önkormányzata 815

Lenti Város Önkormányzata 1 596

Makó Város Önkormányzata 77

Martonvásár Város Önkormányzata 0

Mezőtúr Város Önkormányzata 477

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 352 885

Mohács Város Önkormányzata 259

Mór Városi Önkormányzat 1 683

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 1 911

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 23 604

Nagykarácsony Község Önkormányzata 97

Nyírbátor Város Önkormányzata 539

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 66 834

Orosháza Város Önkormányzata 2 861

Oroszlány Város Önkormányzata 645

Ózd Város Önkormányzata 8 860
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Település
Támogatás 

(ezer Ft)

Pápa Város Önkormányzata 7 877

Pécel Város Önkormányzata 243

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 159 019

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 29 606

Sárbogárd Város Önkormányzat 1 263

Siklós Város Önkormányzata 328

Siófok Város Önkormányzata 3 692

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 27 485

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 447

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 334 211

Szeghalom Város Önkormányzata 157

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 71 532

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 10 961

Szentendre Város Önkormányzat 3 581

Szentes Város Önkormányzata 1 015

Szigetvár Város Önkormányzat 1 039

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 46 789

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 35 600

Tapolca Város Önkormányzata 10 000

Tata Város Önkormányzata 5 889

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 49 089

Tiszafüred Város Önkormányzata 318

Tiszaújváros Város Önkormányzata 599

Törökbálint Város Önkormányzat 1 225

Újfehértó Város Önkormányzata 6 667

Újszász Városi Önkormányzat 81

Vác Város Önkormányzat 5 409

Várpalota Város Önkormányzata 3 643

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 39 507

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 32 553

Zirc Városi Önkormányzat 232
„
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A belügyminiszter 39/2013. (VII. 31.) BM rendelete
a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásáról

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77.  § (2)  bekezdés j)  pont jb)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p)  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 meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A megyei önkormányzati tartalékból támogatás (a továbbiakban: megyei támogatás)
a) a megyei önkormányzat működését súlyosan veszélyeztető, a  kötelező feladatellátással kapcsolatosan  

2013. évben esedékessé vált fizetési kötelezettségek teljesítésére vagy
b) egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettségek teljesítésére
igényelhető.

2. § (1) A  helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (a  továbbiakban: 
működőképességet szolgáló támogatás) a  helyi önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet 
elhárításához igényelhető.

 (2) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálására a következő szempontok szerint kerül sor:
a) egyik adóévről a  másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az  önkormányzati 

támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot,
b) adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a  válságköltségvetés 

alapján és
c) egyéb vonatkozású egyedi szempontok.

 (3) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálása során nem vehető figyelembe
a) a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás,
b) különösen a  képviselő-testület és az  önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak 

indokolatlan mértéke.

3. §  A megyei támogatás és a  működőképességet szolgáló támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő 
formában nyújtható, amelyet a támogatási döntés meghatározott célhoz, feladathoz is köthet.

2. A támogatási igényre és a támogatási döntésre vonatkozó közös szabályok

4. § (1) A  megyei támogatásra és a  működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényt  
2013. szeptember 30-áig lehet benyújtani. Indokolt esetben soron kívüli támogatási igény is benyújtható.

 (2) A támogatási igény tartalmazza
a) a helyi önkormányzat rövid szöveges kérelmét,
b) a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatot,
c) az ebr42 információs rendszerben lezárt

ca) megyei önkormányzat esetében a 2–4. melléklet szerinti,
cb) települési önkormányzat esetében az 1–6. melléklet szerinti

 adatlapokat,
d) a helyi önkormányzat kérelmét alátámasztó, a  megyei támogatás esetén a  tartozásokat, fizetési 

kötelezettségeket, a működőképességet szolgáló támogatás esetén a 2. § (2) bekezdésében meghatározott 
körülményeket igazoló dokumentumokat.

5. § (1) A  helyi önkormányzat a  támogatási igényt az  ebr42 információs rendszerben lezárja, és papír alapon két eredeti 
aláírt és egy másolati példányban a  Magyar Államkincstárnak a  helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes 
területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. 
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A papír alapú támogatási igény postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő 
munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 (2) A  felülvizsgált támogatási igények egy-egy eredeti példányát az  Igazgatóság a  helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) részére továbbítja, legfeljebb 
a támogatási igény, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 10 napon belül. Ha a miniszterek a támogatási igények 
vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartják szükségesnek, ezeket a  pályázó 
– külön felhívásra – köteles teljesíteni.

3. A támogatás döntési rendszere

6. § (1) A  helyi önkormányzatokért felelős miniszter a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 1. pont IV. alpontja szerinti bíráló bizottság tagjaként
a) az általa vezetett minisztérium állományába tartozó két személyt és
b) az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt két személyt
kér fel.

 (2) A bíráló bizottság a megyei támogatásra vonatkozó támogatási igények tekintetében is javaslatot tesz.
 (3) A  megyei támogatásra vonatkozó támogatási igényről a  miniszterek – a  bíráló bizottság javaslata alapján –  

2013. december 20-áig, a  működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényről a  Kvtv. 
4. melléklet 1. pont IV. alpontjában foglaltak szerint együttesen döntenek.

 (4) A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás biztosítására támogatói okirattal kerül sor.

7. §  A megyei támogatást és a  működőképességet szolgáló támogatást a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
utalványozása alapján a  Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja. A  megyei támogatás folyósítása 
a támogatási döntést követően soron kívül történik.

4. A felhasználás és az elszámolás szabályai, a felhasználás ellenőrzése

8. § (1) A kedvezményezett a  megyei támogatást, illetve a  működőképességet szolgáló támogatást annak folyósítását 
követő 3 hónapon belül használhatja fel, az ezt követően felhasznált támogatás az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 57/A. § (1) bekezdés d) pontja szerint jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

 (2) A kedvezményezett a  megyei támogatással, illetve a  működőképességet szolgáló támogatással a  7.  melléklet 
szerinti adatlapon számol el, amelyet az Igazgatóságnak legkésőbb 2014. április 11-éig papír alapon küld meg.

9. §  A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás felhasználását a miniszterek és jogszabályban erre 
feljogosított szervek ellenőrizhetik.

5. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

adatok eFt

2012. évi 
költségvetési 

beszámoló szerinti 
tényadatok

2013. évi eredeti 
előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat

2013. évi I. félévi 
tényadatok

1 2 3 4
BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

2. Saját folyó bevételek és átengedett bevételek/Közhatalmi bevételek
2.a) ebből helyi adóbevétel
3. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

4. ebből: 2012-ben ÖNHIKI támogatás/2013-ban Működőképesség megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás

5.           Szerkezetátalakítási tartalék

6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

7. Működési célú támogatásértékű bevételek
8. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
9. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ------------------------ ------------------------ ------------------------

10. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson 
belülről

11. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson 
kívülről

12. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (áht.-
on belülről és kívülről)

13. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+6.+7.+…+12.)
14. Felhalmozási (saját) bevételek összesen                                                                                                                         
15. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása
16. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

17. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen
------------------------ ------------------------ ------------------------

18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

19. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson 
belülről

20. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson 
kívülről

21. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 
(áht.-on belülről és kívülről)

22. Felhalmozási bevételek összesen (14.+15.+16.+...+21.)
23. Költségvetési bevételek (13.+22.)

24. Maradvány működési célú igénybevétele

25. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

26. Rövid lejáratú hitelek, köcsönök felvétele
27. Likvid hitelek, kölcsönök felvétele
28. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
29. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
30. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése
31. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
32. Befektetési célú értékpapírok értékesítése
33. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása
34. Hitelfelvétel külföldről

35. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

36. Finanszírozási bevételek  (24.+25.+ … +34.+35.)
37 ebből működési célú
38. ebből felhalmozási célú
39. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
40. Tárgyévi bevételek (23.+36.+39.)                                                                                                                                                              

KIADÁSOK
41. Személyi juttatások
42. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
43. Dologi kiadások
44. Működési célú támogatásértékű kiadások
45. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ------------------------ ------------------------ ------------------------
46. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
47. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

48. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása (áht.-on belülre és 
kívülre)

49. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

50. Tartalékok (működési célú)

51. Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen  (44.+45.+…+50.)                                                                                       

52. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás és ellátottak pénzbeli juttatásai

53. Működési kiadások összesen (41.+42.+43.+51.+52.)
54. Felújítások (ÁFA-val)
55. Beruházások (ÁFA-val)

56. Befektetési célú részesedések vásárlása és meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó 
tőkeemelés kiadása

57. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

58. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
------------------------ ------------------------ ------------------------

59. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 
belülre

60. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 
kívülre

61. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása (áht.-on 
belülre és kívülre)

62. Lakástámogatás
63. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
64. Felhalmozási célú céltartalék
65. Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56.+57.+…+64.)
66. Felhalmozási kiadások összesen (54.+55.+65.)
67. Költségvetési kiadások (53.+66.)
68. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
69. Likvid hitelek, kölcsönök törlesztése
70. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
71. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
72. Forgatási célú értékpapírok vásárlása
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
74. Befektetési célú értékpapírok vásárlása
75. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
76. Hiteltörlesztés külföldre
77. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
78. Finanszírozási kiadások (68.+69.+…+76.+77.)
79. ebből működési célú
80. ebből felhalmozási célú
81. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
82. Tárgyévi kiadások (67.+78.+81.)                                                                                                                                                            
83. Működési hiány (13.-53.) (+/-)
84. Felhalmozási hiány (22.-66.) (+/-)
85. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23.-67.) (+/-)
86. Tárgyévi bevételek és kiadások eltérése (40.-82.) (+/-)

adatok eFt
2012. I. féléves 
beszámoló adat

2013. I. féléves 
beszámoló adat

……………………………….
(fő)jegyző

A táblázat kitöltését végezte : 
Telefonszáma: 
Faxszáma:
E-mail címe: 

Kiegészítő adatok

Iparűzési adóalap

……………………………….
polgármester/elnök

Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:                                                    
Megye:                                     

No. Megnevezés



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2013.	évi	130.	szám

	
65255

2. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

ezer Ft

Saját Költségvetési 
Támogatás Egyéb forrás Bevételek 

összesen
Személyi 
juttatások

Munkaad. terh. jár. és 
szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Egyéb működési 

célú kiadások
Ellátottak 

pénzbeli juttatása
Működési 

kiadások összesen Felújítások Beruházások Ebből: felhalm. célú 
pe. átadás

Felhalmozási 
kiadások összesen

Kiadások 
összesen Kötelező Önként vállalt Államigazgatási

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.
2.
3.
I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (POLGÁRMESTERI HIVATAL NÉLKÜL):
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL):
III. ÖNKORMÁNYZAT (INTÉZMÉNYEK ÉS HIVATAL NÉLKÜL):
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (I.+II.+III):

Saját Költségvetési 
Támogatás Egyéb forrás Bevételek 

összesen
Személyi 
juttatások

Munkaad. terh. jár. és 
szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Egyéb működési 

célú kiadások
Ellátottak 

pénzbeli juttatása
Működési 

kiadások összesen Felújítások Beruházások Ebből: felhalm. célú 
pe. átadás

Felhalmozási 
kiadások összesen

Kiadások 
összesen Kötelező Önként vállalt Államigazgatási

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.
2.
3.
I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (POLGÁRMESTERI HIVATAL NÉLKÜL):
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL):
III. ÖNKORMÁNYZAT (INTÉZMÉNYEK ÉS HIVATAL NÉLKÜL):
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (I.+II.+III):

Dátum:

……………………………….
(fő)jegyző

Engedélyezett 
létszámkeret

2012.01.01. (fő)

Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő)

2013. évi előirányzatok

P.H.

……………………………….

Költségvetési Bevételek Költségvetési Kiadások Ebből: Engedélyezett 
létszámkeret

2013.01.01. (fő)

Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő)

Intézményrendszer, feladatellátási struktúra

No. Intézmény megnevezése

Intézmény megnevezéseNo.

polgármester/elnök

2012. évi teljesítés
Költségvetési Bevételek Költségvetési Kiadások Ebből:
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3. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

ezer Ft

Ellátott önkormányzati feladat 
megnevezése

(több feladat választható)

Önkormányzat által a gazdasági társaság 
részére történő pénzeszközátadás

Gazdasági társaságnál foglalkoztatottak 
létszáma (2012.01.01.)

Ellátott önkormányzati feladat 
megnevezése

(több feladat választható)

Önkormányzat által a gazdasági 
társaság részére történő 

pénzeszközátadás

Gazdasági társaságnál 
foglalkoztatottak létszáma 

(2013.01.01.)
1 2 3 4 5 6 7

1.
2.
3.

Dátum:
P.H.

……………………………….
(fő)jegyző

……………………………….
polgármester/elnök

Gazdasági társaságok adatai

Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, illetve önkormányzat többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaság többségi tulajdonába tartozó gazdasági társaság 

megnevezéseNo.

Összesen

2013. évi adatok 2012. évi adatok
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4. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

 
 

Igénylésazonosító:                                    
Önkormányzat neve:   
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK 
 
1.) Beruházások, fejlesztések 
 
Az önkormányzatnál folyamatban lévő, vagy adott évben befejezett fejlesztések, beruházások 
    adatok eFt 

Beruházás megnevezése:  

Tervezett összköltség:  

Megvalósítás forrásai:  

költségvetési támogatás:  

Eu-s támogatás:  

saját forrás:  

hitel:  

lakossági hozzájárulás:  

egyéb:  

Kezdés időpontja:  

Befejezés időpontja:   

A beruházások megnevezéséhez további tábla felvehető 
 
 
2.) Tartozások 
 
a) Az önkormányzatnak van-e egy évet meghaladó – nem pénzintézet felé – fennálló tartozása (Röviden be 

kell mutatni a tartozás okát és összegét, illetve a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettséget):   
adatok eFt 

No. Tartozás oka: Tartozás összege  Tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség 

1.    
2.    
3.    
4.    

 
 
b) Az önkormányzat pénzintézet felé fennálló tartozásai 

 
ba) Működéshez kapcsolódó tartozások: 

    adatok eFt 

Célja  
 

Hitel, tartozás, 
rendelkezésre 

tartott hitelkeret  
összege 

Kérelem 
benyújtásakor 

fennálló tartozás 
összege 

2013. évet terhelő  
visszafizetési 
kötelezettség 

(tőke+kamatok) 

Lejárat 

Munkabér-hitelkeret          
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Folyószámla-hitelkeret         
Rövid lejáratú hitel         
Hosszú lejáratú hitel         
Kötvénykibocsátás         
 Összesen:     

 
 
bb) Fejlesztéshez kapcsolódó tartozások: 

    adatok eFt 

Célja  
 

Hitel, tartozás 
összege 

Kérelem 
benyújtásakor 

fennálló tartozás 
összege 

2013. évet terhelő  
visszafizetési 
kötelezettség 

(tőke+kamatok) 

Lejárat 

Rövid lejáratú hitel         
Hosszú lejáratú hitel         
Kötvénykibocsátás         
 Összesen:         
 

c) Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai az igénylés benyújtásakor 
  adatok eFt 

Jellege Összes lejárt 
tartozás 

Összes lejárt 
tartozásból a 30 

napon túli 
tartozások összege 

Összes lejárt 
tartozásból a 60 napon 
túli tartozások összege 

Vízdíj, szennyvízdíj tartozás       
Gázdíj tartozás       
Villanydíj tartozás    
Távhő    
Közvilágítás    
Hulladék elszállítási díj tartozás    
Közüzemi díjtartozás összesen:    
Közös hivatal felé fennálló tartozás    
Közös fenntartású közoktatási 
intézmények felé fennálló tartozás    
Közös fenntartású szociális 
intézmények felé fennálló tartozás    
Közös feladatellátás esetében  fennálló 
egyéb tartozás    
Közös feladatellátás esetében fennálló 
tartozások összesen:    
Élelmiszer beszállítók felé fennálló 
tartozások    
Egyéb tartozások    
 Összesen:       

 
 
3.) Pénzeszközök állománya        adatok eFt 

 2011. év tény 2012. év tény 

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok     
Hosszú lejáratú betétek     
Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok     
Betétkönyvek   
Költségvetési pénzforgalmi számlák   
 Összesen:     
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4.) A támogatási igény összegszerű megjelölése, rövid szöveges indokolása (kitöltése nem helyettesíthető a 
szöveges kérelemre való hivatkozással):  

 
Igény összesen: eFt 

Támogatási igény 
megnevezése: 

   eFt 
   eFt 
   eFt 
   eFt 

 

Indoklás:  
	  

(max. 1000 karakter)	  
	  
	  	  

 
5.) Az önkormányzat pénzügy-gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében tervezett racionalizálási 

intézkedések rövid ismertetése: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 
 
 PH. 

 
 

………………………… 
polgármester/elnök 

 ………………………… 
(fő)jegyző 
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5. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:                                                    

adatok eFt

Jutalom
Bér-

kompenzáció
Jutalom

Bér-
kompenzáció

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

a) Főállású polgármester
b) Főállású alpolgármester (képviselő-testületi tag)
c) Főállású alpolgármester (NEM képviselő-testületi tag)
d) Társadalmi megbízatású polgármester
e) Társadalmi megbízatású alpolgármester (képviselő-testületi tag)
f) Társadalmi megbízatású alpolgármester (NEM képviselő-testületi tag)

II. 
a) alapdíj
b) bizottsági tagságért járó díj
c) bizottság nem képviselő tagjának díja

III.
a) Köztisztviselők összesen (teljes munkaidős)
b) Köztisztviselők összesen (részmunkaidős)
c) Közalkalmazottak összesen (teljes munkaidős)
d) Közalkalmazottak összesen (részmunkaidős)
e) Munkatörvénykönyve alá tartozók összesen (teljes munkaidős)
ea) ebből: közfoglalkoztatottak

f) Munkatörvénykönyve alá tartozók összesen (részmunkaidős)
fa) ebből: közfoglalkoztatottak

g) Rendvédelmi szervek összesen (teljes munkaidős)
h) Rendvédelmi szervek összesen (részmunkaidős)

1.)     Köztisztviselői illetményalap összege: ……………..eFt

Köztisztviselők esetén: ……………..eFt
Közalkalmazottak esetén: ……………..eFt
Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók esetén: ……………..eFt

Dátum:

polgármester/elnök

Teljes/rész munkaidőben foglalkoztatottak

Képviselő-testület tagjainak juttatásai

ebből:
Nem rendszeres 

személyi 
juttatások 
(járulékok 

nélkül)

Polgármester/alpolgármester juttatásai, jogállása

Külső személyi 
juttatások 

(járulékok nélkül)

2.)     2013. évre tervezett béren kívüli juttatás összege 1 főre vetítve (ideértve a Cafetéria- keretet is)

2013. évi terv

Átlagos 
statisztikai 

létszám

Költségtérítés 
összesen 

(járulékok nélkül)

Külső személyi 
juttatások 

(járulékok nélkül)

(fő)jegyző
……………………………….……………………………….

P.H.

Rendszeres 
személyi 
juttatások 
összesen 

(járulékok 
nélkül)

Költségtérítés 
összesen 

(járulékok nélkül)

Személyi 
juttatások 
összesen 

(1.+2.+6.)

Átlagos 
statisztikai 

létszám

Személyi 
juttatások 
összesen 

(9.+10.+14.)

Rendszeres 
személyi juttatások 
összesen (járulékok 

nélkül)

Nem rendszeres 
személyi 
juttatások 
(járulékok 

nélkül)

ebből:

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOKRÓL

No. Megnevezés

2012. évi tény
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6. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

adatok ezer forintban

No. Jogcím
2012. évi kötségvetési 

beszámoló szerinti 
tényadatok

2013. évi eredeti 
előirányzat

2013. évi módosított 
előirányzat

I. Támogatás értékű működési kiadás összesen:
1. ebből kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
a)
b)
c)
2. ebből önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó
a)
b)
c)

II. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:
1. ebből kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)

polgármester/elnök
……………………………………………..

(fő)jegyző

P.H.

……………………………………………..

Megnevezés

 Támogatásértékű működési kiadás/működési célú pénzeszköz átadás

Önkormányzat neve:                                                    

Dátum:

A táblában további alpontok felvehetők

ebből önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó
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7. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

1. Önkormányzat neve:
2. Megítélt támogatás összege (Ft):
3. Támogatási döntés időpontja:

Kelte Esedékessége
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Összesen:
El nem számolt összeg 
(megítélt támogatás - 
elszámolás összesen) (Ft):

Dátum:

A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elszámoló adatlapja

A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból teljesített kifizetések

No. Teljesített tartozás / fizetési kötelezettség megnevezése

A táblában további alpontok felvehetők

Összeg (Ft)

polgármester/elnök (fő)jegyző

Számla Pénzügyi teljesítés ideje Pénzügyi bizlonylat száma Igazgatóság által 
elfogadott összeg
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Az emberi erőforrások minisztere 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelete
az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés o)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés j), p) és r)  pontjában, továbbá a  kábítószer-prekurzorokkal 
kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a  hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 
159/2005. (VIII.  16.) Korm. rendelet 12.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés c) és f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés b) és e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím és a  45.  § tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés k)  pont ka)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 46.  § tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41. §  ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

1. §  Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban: 
23/2002. EüM rendelet) 20/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a  vizsgálatvezető vagy a  koordináló vizsgálatvezető 
szándéknyilatkozatát, melyben vállalja, hogy a vizsgálat engedélyezése esetén az általa megismert vizsgálati tervet 
annak előírásai és az engedélyező határozatban foglaltak szerint hajtja végre.”
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2. §  A 23/2002. EüM rendelet
a) 8. § (1) bekezdésében a „7. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „kutatási”szöveg,
b) 20/K. §-ában a „kitöltésével” szövegrész helyébe az „alapján” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti a 23/2002. EüM rendelet
a) 20/F. § (1) bekezdésében az „a 20/M. §-ban foglaltaknak megfelelően” szövegrész,
b) 20/P. § (2) bekezdése.

2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

4. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 
(a továbbiakban: 44/2004. ESZCSM rendelet) 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a  beteg jelzi a  gyógyszert rendelő orvosnak, hogy az  orvos által rendelt gyógyszert nem 
Magyarországon kívánja kiváltani, a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vényen az orvosnak – lehetőség szerint 
a kiváltás országában ismert nyelven – fel kell tüntetnie:
a) az orvos nevét, szakképesítését, munkahelyének (rendelőjének) címét (ország, településnév, postai irányítószám, 
közterület, házszám), telefonszámát a  nemzetközi előhívószám megjelölésével, elektronikus levélcímét és 
egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát,
b) a rendelés keltét,
c) a beteg nevét és születési idejét,
d) – az  e)  pontban foglalt kivétellel – a  rendelni kívánt gyógyszer nemzetközi szabadnevét, melynek során 
egyértelműen meg kell határozni a hatóanyagtartalmat, a gyógyszerformát, a mennyiséget és a hatáserősséget,
e) a nemzetközi szabadnév feltüntetésén túl a gyógyszer nevét – a gyógyszerforma, a hatáserősség és a mennyiség 
megjelölésével –
ea) az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 
2. § (2) bekezdés 14. és 15. pontja szerinti gyógyszer rendelése esetén, vagy
eb) amennyiben az orvos azt orvosszakmai szempontból szükségesnek tartja és ennek indokát rávezeti a vényre,
f ) egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára,
g) az orvos sajátkezű aláírását vagy kézjegyét és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát.”

5. §  A 44/2004. ESZCSM rendelet 11. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Krónikus betegség vagy állapot kezelése során
a) amennyiben a gyógyszer tartós – előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos – alkalmazása szükséges,
b) a  gyógyszer tartós alkalmazásától az  adott beteg esetében az  előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő 
hatás várható, valamint
c) a vény kiváltására nyitva álló időtartam alatt – előre láthatóan – nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi 
ellenőrzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetően befolyásolhatja,
az orvos a  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – a  (3a)  bekezdésben foglalt kivétellel – 30 napot meghaladó 
mennyiségű gyógyszert legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben rendelhet. 
Amennyiben az eredeti gyári csomagolás a 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelését nem teszi lehetővé, 
a  vényen az  ezt a  gyógyszermennyiséget meghaladó, de a  3 hónapra elegendő mennyiséget meg nem haladó 
gyógyszermennyiség rendelése is lehetséges. A  30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy 
a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg nyilvántartásában és a vényen 
rögzíteni kell.
(3a) Ha az  orvos a  (3)  bekezdés szerinti olyan gyógyszert rendel, melynek bruttó fogyasztói ára az  50 000 Ft 
értékhatárt meghaladja, – a  (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően – 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert 
– legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként 30 napi mennyiségben – rendelhet. Ebben az esetben az orvos a vényen 
feltünteti, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely időponttól váltható ki, és erről a beteget tájékoztatja. Vényíró 
szoftverrel írt vényen a gyógyszer kiválthatósága időpontjának nyomtatásban történő megjelenítésére sor kerül.”
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6. §  A 44/2004. ESZCSM rendelet 14.  § (1), (1a) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, valamint 
a § a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  GYEMSZI részére a  GyT. 16.  § (2)  bekezdése szerint gyógyszerhiányként bejelentett gyógyszer 
(e  §  alkalmazásában a  továbbiakban: termékhiánnyal érintett gyógyszer) helyettesítéssel történő kiadását ide 
nem értve, amennyiben az  orvos orális alkalmazásra kerülő gyógyszerből 30 napot meghaladó mennyiséget 
rendelt, de a vényen nem tüntette fel, hogy a  rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő, az orvos 
által megadott adagolás figyelembevételével megállapított 30 napra elegendő mennyiséghez legközelebbi 
gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységet kell kiadni.
(1a) Amennyiben az orvos termékhiánnyal érintett gyógyszert rendelt, a felírt gyógyszermennyiséghez legközelebbi 
összmennyiségű gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységek is kiadhatók.
(1b) A  11.  § (3)  bekezdése szerinti vények esetén a  30 napot meghaladó gyógyszermennyiség egyszerre is, míg 
a  11.  § (3a)  bekezdése szerinti vények esetén az  orvos által a  vényen megjelölt időponttól vagy az  azt megelőző 
7. naptól 30 napi gyógyszermennyiség adható ki.
(2) Ha az  orvos a  vényen a  rendelt gyógyszer összmennyiségét nem az  e  rendeletben meghatározott módon 
vagy nem egyértelműen tüntette fel, a  forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerből – ide nem értve 
a termékhiánnyal érintett gyógyszer helyettesítéssel történő kiadását – a legkisebb eredeti csomagolást, a FoNo-ba 
felvett és egyéb magisztrális gyógyszerből a FoNo-beli előírásnak megfelelő mennyiséget (dosim) kell kiadni.”

7. §  A 44/2004. ESZCSM rendelet a következő 23/B. §-sal egészül ki:
„23/B.  § Az  egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2013. 
(VII.  31.) EMMI rendelettel megállapított 11.  § (3) és (3a)  bekezdésében, valamint 14.  § (1)–(2)  bekezdésében 
foglaltak a  2013. szeptember 1-jét megelőzően felírt vények esetén is alkalmazandóak a  2013. augusztus 31-ét 
követő kiváltás során.”

8. §  A 44/2004. ESZCSM rendelet 24. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről szóló 
2012. december 20-i 2012/52/EU bizottsági végrehajtási irányelv.”

9. §  A 44/2004. ESZCSM rendelet
a) 7.  § (3)  bekezdésében a „vényen” szövegrész helyébe a „vényen – a  (3a)  bekezdésben foglalt eltéréssel –” 

szöveg,
b) 18. § (1) bekezdésében a „90 napig” szövegrész helyébe a „három hónapig” szöveg,
c) 20. § (4) bekezdésében a „gyógyszerész” szövegrész helyébe a „nem EGT-megállapodásban részes államban 

kiállított külföldi vény esetében a gyógyszerész” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti a 44/2004. ESZCSM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „a külön jogszabályban meghatározott űrlap, amely” szövegrész,
b) 11. § (5a) bekezdése,
c) 20. § (3) bekezdés b) pontjában a „ ,címe” szövegrész.

3. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének,  
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, 
nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása

11. § (1) A  fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, 
egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 
43/2005.  (X.  15.) EüM rendelet (a továbbiakban: 43/2005. EüM rendelet) 1.  § e)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) állatorvos: a  Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 
2012. évi CXXVII. törvény szerinti állat-egészségügyi szolgáltató orvosa,”
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 (2) A 43/2005. EüM rendelet 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„g) fokozottan ellenőrzött szer:
ga) az  R2. 1.  melléklet K1, K2 és P2 jegyzékében szereplő anyagok gyógyszeralapanyagként és az  ezeket 
az anyagokat tartalmazó gyógyszerek,
gb) alapanyagként a  11–16.  §, a  18.  § (1)  bekezdése, a  20.  § (1)  bekezdése vonatkozásában az  R2. 1.  melléklet 
P3,  P4  jegyzékében szereplő pszichotróp anyagok és a  kábítószer-prekurzorokról szóló 2004. február 11-i  
273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 1. és 2. kategóriájába tartozó anyagok, valamint
gc) a  7.  § (5)  bekezdése vonatkozásában az  R2. 1.  melléklet B) Pszichotróp anyagok jegyzéke rész Pszichotróp 
anyagok 4. jegyzéke (P4) alcímében foglalt táblázat 14. pontja szerinti hatóanyag;”

12. §  A 43/2005. EüM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya kiterjed az  egészségügyi szolgáltatóknál a  fokozottan ellenőrzött szerekkel végzett 
tevékenységekre, valamint a 10. §-ban szabályozott, a külföldre távozó vagy külföldről érkező betegek fokozottan 
ellenőrzött szerrel történő ellátására.”

13. §  A 43/2005. EüM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  orvos az  orvosi táska részére rendel fokozottan ellenőrzött szert, a  vényen a  fokozottan ellenőrzött 
szer nevét, mennyiségét a  3.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerint határozza meg és az „orvosi táska részére” vagy 
„az orvos kezéhez” szavakat feltünteti.”

14. §  A 43/2005. EüM rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az orvos felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy a gyógyszertárban kiadott, fel nem használt 
fokozottan ellenőrzött szert közforgalmú gyógyszertárba vigye vissza.”

15. §  A 43/2005. EüM rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés szerint visszavett fokozottan ellenőrzött szert le kell selejtezni és a  jegyzőkönyvvel együtt 
a  fokozottan ellenőrzött szer megsemmisítés céljából történő átadásáig a  13.  § szerinti fokozottan ellenőrzött 
szerek tárolására szolgáló szekrényben elkülönítve meg kell őrizni. A  visszavett fokozottan ellenőrzött szert 
a 12. § (2) bekezdése szerinti készletnyilvántartásba felvenni nem szabad.”

16. § (1) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy elhagyja Magyarország területét és 
utazásának időtartama nem haladja meg a 3 napot, személyes poggyászában a kezeléséhez elegendő mennyiségű 
fokozottan ellenőrzött szert a  háziorvosa által kitöltött 3/A. számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet 
magával. Minden fokozottan ellenőrzött szerre külön igazolást kell kiállítani. Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú 
injekciós vagy infúziós készítményt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a beteg nem vihet ki az országból.
(2) Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt, illetve a  3 napot meghaladó, 
legfeljebb 90 napig terjedő utazási időtartamra a beteg kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött 
szert saját felhasználási céllal az  országból kivinni csak az  Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 
(a továbbiakban: EEKH) nyilvántartásba vételét követően lehet. A  nyilvántartásba vétellel egyidejűleg, annak 
igazolásául az  EEKH a  háziorvos által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti igazolás D)  pontját tölti ki, és azt 
haladéktalanul, de legkésőbb a 3/B. számú melléklet szerinti igazolás EEKH-hoz való megérkezését követő 8 napon 
belül megküldi a  kezelés alatt álló személynek. A  háziorvos a  fokozottan ellenőrzött szer rendelésekor a  vényen 
feltünteti az EEKH nyilvántartásba vételi számát.”

 (2) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  háziorvos a  (2)  bekezdés szerinti eljárás esetén felhívja a  beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy 
a kitöltött 3/B. számú melléklet szerinti igazolást a legfeljebb 90 napra elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött 
szer egy vényen történő felírása és a  fokozottan ellenőrzött szer személyes poggyászban történő kivitelének 
jóváhagyása végett az EEKH-hoz juttassa el, majd a nyilvántartásba vételi számmal ellátott igazolást a vény kiállítása 
érdekében mutassa be.”
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17. §  A 43/2005. EüM rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a  gyógyszertár a  folyamatos betegellátás érdekében, vagy működésének ideiglenes 
szüneteltetése, vagy megszűnése esetén másik gyógyszertárnak fokozottan ellenőrzött szert ad át,  
az (1)–(3) bekezdés szerint jár el.”

18. §  A 43/2005. EüM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közforgalmú gyógyszertárban a beszerzett, valamint a kiadott fokozottan ellenőrzött szerekről a személyi jogos 
gyógyszerész által kijelölt felelős gyógyszerész nyilvántartást vezet.”

19. § (1) A 43/2005. EüM rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti fokozottan ellenőrzött szer mennyiségét a  fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartási 
lapon a „kiadás” részbe kell bevezetni. A kiadás időpontjához a veszteség keletkezésének időpontja kerül.”

 (2) A 43/2005. EüM rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  közforgalmú gyógyszertár rendészeti ellenőrzésekor valamely fokozottan ellenőrzött szer készletében 
a  14.  §-ban meghatározott hiányon felüli hiány mutatkozik, a  hatóság jegyzőkönyvet vesz fel és értesíti a  megyei 
tisztifőgyógyszerészt.”

20. §  A 43/2005. EüM rendelet 17. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Kórházi osztályokon és egyetemi klinikák osztályain a  fokozottan ellenőrzött szerekért felelős személy 
az az orvos vagy gyógyszerész, aki az intézmény vezetőjétől erre megbízást kap.
(4) A felelős személy megbízását írásba kell foglalni.”

21. §  A 43/2005. EüM rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  elbocsátott beteg kezeléséhez a  fokozottan ellenőrzött szer folyamatosan szükséges, számára az  orvos 
a gyógyszert az 5. § szerint rendeli, és a zárójelentésben a rendelés tényét feltünteti.”

22. §  A 43/2005. EüM rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  mentőszolgálat vezetője, az  Országos Mentőszolgálat keretében működő területi mentőszolgálatok esetén 
ezen mentőszolgálat vezetője a 17. § (5) bekezdésében foglalt feladatok ellátásáért felelős személyként orvost, vagy 
mentőtisztet bíz meg.”

23. §  A 43/2005. EüM rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) Állatorvos részére állatgyógyászati célra e  rendelet hatálya alá tartozó gyógyszert a  gyógyszertár csak 
akkor adhat ki, ha
a) a gyógyszer rendelése a 3. § (4)–(8) bekezdése, a 4. § és az 5. § szerint történt;
b) a  gyógyszert kiadó gyógyszerész megbizonyosodott arról, hogy az  állatorvos állategészségügyi szolgáltatója 
rendelkezik az R2. 3. § (3) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvánnyal.
(2) A  3.  § (4)  bekezdésében szereplő „vény” kifejezésen az  állatgyógyászati termékekről szóló rendeletben 
meghatározott minta szerinti vény, illetve a  4.  § (1)  bekezdésében szereplő „orvosi táska” kifejezésen 
az  „állategészségügyi szolgáltató tevékenysége keretében állatorvosi alkalmazásban beadásra kerülő 
gyógyszerkészlete” értendő.”

24. §  A 43/2005. EüM rendelet
a) 1.  § c)–d) és n)  pontjában, 2.  § (2)  bekezdésében, 3.  § (9)  bekezdésében, 4.  § (2)  bekezdésében, 

5.  §  (1)  bekezdésében, 6.  § (1), (2), (5), (6)  bekezdésében, (10)  bekezdés c)  pontjában, 7.  §-át megelőző 
alcímben, 7.  § (1) és (5)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdés a)  pont nyitó 
szövegrészében, 8. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 9. § (1) és (3) bekezdésében, 10. §-át megelőző 
alcímben, 10.  § (6)  és (7)  bekezdésében, 11.  §-át megelőző alcímben, 12.  § (7)  bekezdésében, 13.  §-ában, 
15.  §  (4)  bekezdésében, 16.  § (2) és (4)–(6)  bekezdésében, 17.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában, 18.  § 
(2)  és  (4)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdésében, 25.  §-ában, 1. számú melléklete 
címében, 1. számú melléklet 6. és 11.  pontjában, 4. számú melléklete címében az „ellenőrzött” szövegrész 
helyébe a „fokozottan ellenőrzött” szöveg,
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b) 1. § f ) pontjában az „az R. 1. számú mellékletének” szövegrész helyébe az „a kábítószerekkel és pszichotróp 
anyagokkal, valamint az  új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok 
jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R2.) 1.  melléklet” szöveg, a  „K1, K2 jegyzékében felsorolt kábítószerek, és a  P2, P3, P4  jegyzékében 
szereplő pszichotróp” szövegrész helyébe a  „K1, K2, P2, P3 és P4 jegyzékében felsorolt” szöveg, 
a „gyógyszerkészítmények” szövegrész helyébe a „gyógyszerek” szöveg,

c) 2.  § (3)  bekezdésében, 3.  § (6)  bekezdésében, 6.  § (3)  bekezdésében, 6.  § (10)  bekezdés a)  pontjában, 
7. § (4) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés c) pontjában, 14. §-ában, 15. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdés 
c) pontjában, 17. § (7) bekezdésében, 18. § (1) és (3) bekezdésében, 20. § (2)–(4) bekezdésében, 22. §-ában, 
8. számú mellékletében foglalt lábjegyzetben az  „az ellenőrzött” szövegrész helyébe az  „a fokozottan 
ellenőrzött” szöveg,

d) 2. § (4) bekezdésében, 3. §-át megelőző alcímben, 3. § (1) és (4) bekezdésben, 10. § (6) bekezdésében, 12. §-át 
megelőző alcímben, 2. számú melléklete címében, 2. számú mellékletében foglalt táblázatban, 5. számú 
melléklete címében, 6. számú melléklete címében, 7. számú melléklete címében, 8. számú mellékletében 
az „Ellenőrzött” szövegrész helyébe a „Fokozottan ellenőrzött” szöveg,

e) 3.  § (5)  bekezdésében, 6.  § (8)  bekezdésében, 6.  § (10)  bekezdés b)  pontjában, 10.  § (5)  bekezdésében, 
11. § (1) és (4) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében és 21. §-ában az „ellenőrzött” 
szövegrészek helyébe a „fokozottan ellenőrzött” szöveg,

f ) 3.  § (8)  bekezdésében és 17.  § (6)  bekezdésében az „az ellenőrzött” szövegrészek helyébe az „a fokozottan 
ellenőrzött” szöveg,

g) 3.  § (7)  bekezdésében, 6.  § (4)  bekezdésében, 7.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklet 10.  pontjában, 
4. számú mellékletében foglalt lábjegyzetben az  „Az ellenőrzött” szövegrész helyébe az  „A fokozottan 
ellenőrzött” szöveg,

h) 6. § (6) bekezdésében az „5. § (2)” szövegrész helyébe a „3. § (10)” szöveg,
i) 6. § (11) bekezdésében a „kábítószer” szövegrész helyébe a „fokozottan ellenőrzött szer” szöveg,
j) 7. § (3) bekezdésében a „gyógyszerkészítmény” szövegrész helyébe a „gyógyszer” szöveg,
k) 7. § (4) bekezdésében a „(2)–(8)” szövegrész helyébe a „(4)–(8)” szöveg,
l) 9. § (2) bekezdésében az „R. 6. számú mellékletének” szövegrész helyébe az „R2. 6. mellékletének” szöveg,
m) 10.  § (8)  bekezdésében és 26.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az „R. 1. számú melléklete” szövegrész helyébe 

az „R2. 1. melléklete” szöveg,
n) 10. § (9) bekezdésében az „R. 1. számú mellékletének” szövegrész helyébe az „R2. 1. mellékletének” szöveg,
o) 11. § (1) bekezdésében az „az R.” szövegrész helyébe az „az R2.” szöveg,
p) 16. § (6) bekezdésében az „R. 22. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe az „R2. 22. § (6) bekezdése” szöveg,
q) 17. § (1), (2) és (5) bekezdésében a „kábítószer-felelős” szövegrész helyébe a „felelős személy” szöveg,
r) 17.  § (6)  bekezdésében a  „kábítószer-felelős” szövegrész helyébe a  „felelős személy” szöveg, 

a „kábítószerfelelős” szövegrész helyébe a „felelős személy” szöveg,
s) 18.  § (2) és (3)  bekezdésében a „kábítószer-felelős orvos vagy gyógyszerész” szövegrész helyébe a „felelős 

személy” szöveg,
t) 21. §-ában a „megrendelőlappal” szövegrész helyébe a „megrendelő tömbbel” szöveg,
u) 1. számú melléklet 5. pontjában az „Az első” szövegrész helyébe az „Ezen Értesítő szerinti első” szöveg,
v) 4. számú mellékletében foglalt lábjegyzetben a  „gyógyszerkészítményeknél” szövegrész helyébe 

a „gyógyszereknél” szöveg
lép.

25. §  Hatályát veszti a 43/2005. EüM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében az „ , amennyiben az egészségügyi szolgáltató az ilyen irányú tevékenység megkezdése 

előtt legalább 30 nappal ezt a  működési engedélye kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási 
szervnek bejelenti, és megjelöli a  kábítószer-felelős és helyettese nevét. Az  egészségügyi államigazgatási 
szerv nyilvántartást vezet a fenti bejelentésekről” szövegrész,

b) 6. § (11) bekezdésében a „ , valamint a rendészeti” szövegrész,
c) 9. § (3) bekezdésében az „és/vagy szakfelügyeleti” szövegrész,
d) 12. § (2) bekezdésében a „ , valamint az R. 1. számú mellékletének a P3, P4 jegyzéken szereplő, magisztrális 

gyógyszerek alapanyagául szolgáló hatóanyagokról” szövegrész.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	130.	szám	 65269

4. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló  
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

26. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: 52/2005. EüM rendelet) 33. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A jogosult a gyógyszer kereskedelmi forgalomba hozatalát megelőzően köteles a gyógyszer – első forgalomba 
hozatalra szánt gyártási tételéből származó – végleges mintáját vagy mintájának fényképét a  GYEMSZI részére 
megküldeni. A GYEMSZI a végleges mintát – az átvételétől számított 8 napon belül – megvizsgálja. Ha a vizsgálat 
eredményeként a  GYEMSZI azt állapítja meg, hogy a  minta nem felel meg a  forgalomba hozatali engedélyben 
meghatározott követelményeknek, a gyógyszer nem hozható forgalomba.”

27. §  Az 52/2005. EüM rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Eltekint az OEK az (1) bekezdésben meghatározott gyártási tételellenőrzéstől, ha a jogosult az OEK felé bejelenti 
az  adott forgalmazni kívánt gyártási tétel mennyiségét, és benyújtja a  gyártói minőségi bizonylatot, amely hitelt 
érdemlően bizonyítja, hogy a  gyártási tételt az  EGT-n belül működő vagy a  hazai vizsgálati követelményeknek 
megfelelő más külföldi hatósági laboratórium már ellenőrizte és megfelelőnek találta.”

28. §  Az 52/2005. EüM rendelet 35. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti minta benyújtásától – amennyiben az  eltérés jellege azt nem indokolja – 
a GYEMSZI eltekinthet.”

29. §  Az 52/2005. EüM rendelet
a) 18.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „rendelvényhez kötött gyógyszerek” szövegrész helyébe a  „rendelési 

kötelezettség vagy más korlátozás alá eső gyógyszerek” szöveg,
b) 34. § (1) bekezdés b) pontjában az „immunizálására” szövegrész helyébe a „primer immunizálására” szöveg
lép.

5. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati  
és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

30. §  A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási 
rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 41/2007. EüM rendelet) 11. § (2) bekezdés f ) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl közforgalmú gyógyszertárban biztosítani kell:]
„f ) hűtőszekrényt vagy a hűtést igénylő készítmények eltartására szolgáló helyiséget;”

31. § (1) A 41/2007. EüM rendelet 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közforgalmú gyógyszertár működtetője a gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens 
(1)  bekezdés szerinti létszámára vonatkozó előírásokat az  (1)  bekezdésben megjelölt nyitva tartási idősávok alsó 
értékének egész számra kerekített 5%-os mértékéig a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
gyógyszerészeknek, expediáló szakasszisztenseknek, illetve asszisztenseknek a  munka törvénykönyvéről szóló 
törvényben szabályozottak szerinti – gyógyszertárban teljesített – többlet munkaóráival is teljesítheti az  adott 
nyitva tartási idősávot megelőző idősávra vonatkozó létszámmal.”

 (2) A 41/2007. EüM rendelet 13/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A közforgalmú gyógyszertár működtetője a gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens 
(1) bekezdés szerinti létszámára vonatkozó előírásokat – a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
nem álló – helyettesítő gyógyszerésszel, helyettesítő expediáló szakasszisztenssel, helyettesítő gyógyszertári 
asszisztenssel is biztosíthatja úgy, hogy a helyettesített munkaórák száma egy naptári éven belül nem lehet több, 
mint a  gyógyszertárban foglalkoztatott gyógyszerészek, expediáló szakasszisztensek, illetve asszisztensek egész 
évben teljesített munkaóráinak 30%-a.
(3b) A gyógyszertár vezetője a (3a) bekezdés szerint helyettesített munkaórákról nyilvántartást vezet.”
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32. §  A 41/2007. EüM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gyógyszerek minőségi kifogásaival összefüggésben hozott rendelkezésekről a  közforgalmú gyógyszertár 
az  általa ellátott kézigyógyszertárat és az  általa működtetett fiókgyógyszertárat haladéktalanul értesíti, és 
az értesítés megtörténtét a 18. § (1) bekezdés i) pontja szerinti nyilvántartásban rögzíti.”

33. §  A 41/2007. EüM rendelet 19. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök házhoz szállítását végző gyógyszertár olyan nyilvántartási rendszert köteles 
vezetni, mely tartalmazza:)
„c) a házhoz szállított, illetve csomagban küldött gyógyszerek gyógyszertári kiadójának nevét, azonosító kódját,”

34. §  A 41/2007. EüM rendelet 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 2013. július 31-én érvényes működési engedéllyel rendelkező közforgalmú, intézeti és fiókgyógyszertáraknak 
az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2013. (VII. 31.) EMMI 
rendelettel megállapított 13/A. §-ban foglalt feltételeknek 2013. szeptember 1-jétől kell megfelelniük.”

35. §  A 41/2007. EüM rendelet
a) 2. § (1) bekezdés n) pontjában az „y)” szövegrész helyébe a „26.” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe a „munka 

törvénykönyvéről szóló törvény” szöveg,
c) 12. § (3) bekezdésében a „11. § (2) bekezdés a), f ), i) és k) pontjában” szövegrész helyébe a „11. § (2) bekezdés 

a), f ), i)–k) pontjában” szöveg,
d) 13/A. § (1) bekezdés d) és e) pontjában a „67” szövegrész helyébe a „70” szöveg,
e) 13/A.  § (2)  bekezdésében a  „tárgyévet megelőző évben” szövegrész helyébe a  „tárgyév első féléve 

tekintetében a tárgyévet megelőző év második félévében, a tárgyév második féléve tekintetében a tárgyév 
első félévében” szöveg, a „kétezret” szövegrész helyébe a „háromezret” szöveg, a „kétezer” szövegrész helyébe 
a „háromezer” szöveg,

f ) 17.  § (4)  bekezdésében a „működés megkezdésekor” szövegrész helyébe a „működés megkezdésekor és 
az elektronikus levelezési cím megváltozása esetén” szöveg,

g) 19.  § (2)  bekezdésében a „házhoz szállítását” szövegrész helyébe a „házhoz szállítását, illetve vény nélkül is 
kiadható gyógyszerek csomagküldését” szöveg,

h) 19. § (2) bekezdés d) pontjában a „kódját,” szövegrész helyébe a „kódját, csomagküldés esetén az azt végző 
vállalkozás nevét,” szöveg,

i) 19. § (2) bekezdés e) pontjában a „házhoz szállított” szövegrész helyébe a „házhoz szállított, illetve csomagban 
küldött” szöveg,

j) 19.  § (3)  bekezdésében a  „házhoz szállítása” szövegrész helyébe a  „házhoz szállítása és csomagküldése” 
szöveg,

k) 19.  § (4)  bekezdésében a „házhoz szállítás” szövegrészek helyébe a „házhoz szállítás, illetve csomagküldés” 
szöveg

lép.

36. §  Hatályát veszti a 41/2007. EüM rendelet
a) 13/A. § (5) és (7) bekezdése,
b) 16. § c) pontjában a „gyógyszerészi” szövegrész.

6. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

37. §  A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) 
EüM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a  külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és 
fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)
„l) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 
11.  § (3a)  bekezdésében foglalt bruttó fogyasztói árnál magasabb bruttó fogyasztói árú gyógyszerek külön 
jelölésére.”
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7. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása

38. §  A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) 
EüM rendelet (a továbbiakban: 2/2008. EüM rendelet) 4. §-a a következő 25. ponttal egészül ki:
(Gyógyszertárban – a 3. §-ban foglaltakon túl – az alábbi termékek is forgalmazhatók:)
„25. a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló rendelet szerinti, gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek.”

39. §  A 2/2008. EüM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „készítmények,” szövegrész helyébe a „készítmények, az (1) bekezdés 
d) pontja szerinti gyógyszeranyagok,” szöveg lép.

8. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása

40. §  Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: 4/2009. EüM rendelet) 
31. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a  90/385/EGK tanácsi irányelv tekintetében az  állati szövetek felhasználásával előállított aktív beültethető 
orvostechnikai eszközök vonatkozásában és a  93/42/EGK tanácsi irányelv tekintetében az  állati szövetek 
felhasználásával előállított orvostechnikai eszközök vonatkozásában előírt követelmények tekintetében 
meghatározott különleges követelményekről szóló 2012. augusztus 8-i 722/2012/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

41. § (1) A 4/2009. EüM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 4/2009. EüM rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

42. §  A 4/2009. EüM rendelet
a) 1.  melléklet A. Az  osztályba sorolt eszközök esetében rész 7.  pont 7.4.  alpontjában az  „Európai 

Gyógyszerügynökségtől (a továbbiakban: EMEA)” szövegrész helyébe az „Európai Gyógyszerügynökségtől 
(a továbbiakban: EMA)” szöveg,

b) 1.  melléklet A. Az  osztályba sorolt eszközök esetében rész 7.  pont 7.4.  alpontjában a  „vagy az  EMEA” 
szövegrész helyébe a „vagy az EMA” szöveg,

c) 1. melléklet A. Az osztályba sorolt eszközök esetében rész 7. pont 7.4. alpontjában az „EMEA-tól” szövegrész 
helyébe az „EMA-tól” szöveg,

d) 1.  melléklet A. Az  osztályba sorolt eszközök esetében rész 7.  pont 7.4.  alpontjában a  „Véleményezéskor 
az EMEA” szövegrész helyébe a „Véleményezéskor az EMA” szöveg,

e) 1.  melléklet B. Az  aktív beültethető eszközök esetében rész 10.  pontjában az „összhangban az  EMEA-tól” 
szövegrész helyébe az „összhangban az EMA-tól” szöveg,

f ) 1.  melléklet B. Az  aktív beültethető eszközök esetében rész 10.  pontjában a  „vagy az  EMEA” szövegrész 
helyébe a „vagy az EMA” szöveg,

g) 1.  melléklet B. Az  aktív beültethető eszközök esetében rész 10.  pontjában a „kér az  EMEA-tól” szövegrész 
helyébe a „kér az EMA-tól” szöveg,

h) 1.  melléklet B. Az  aktív beültethető eszközök esetében rész 10.  pontjában a  „Véleményezéskor 
az EMEA”szövegrész helyébe a „Véleményezéskor az EMA” szöveg

lép.

43. §  Hatályát veszti a 4/2009. EüM rendelet
a) 2. § (3) bekezdése,
b) 19. § (1) bekezdése.
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9. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése 
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

44. §  A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az  orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes 
szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész
a) 1. pont 1.2. alpontjában a „21,67” szövegrész helyébe a „22,07” szöveg,
b) 2. pont 2.2. alpontjában a „14,92” szövegrész helyébe a „14,50” szöveg,
c) 3. pont 3.2. alpontjában a „19,20” szövegrész helyébe a „17,87” szöveg,
d) 4. pont 4.2. alpontjában a „37,11” szövegrész helyébe a „32,99” szöveg
lép.

10. Egyéb gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosítása

45. §  Hatályát veszti az  egyes állati eredetű szövetek felhasználásával gyártott orvostechnikai eszközökről szóló 
52/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet.

46. §  A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) 
ESZCSM rendelet 9. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  2. számú melléklet 10.  pont 10.1.  alpontja szerinti nyilvántartásban külön fel kell tüntetni, ha a  gyógyszer 
beszerzése a GyT. 16. § (5) bekezdése alapján történt.”

11. Záró rendelkezések

47. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) A 40–42. §, a 43. § a) pontja, a 45. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2013. augusztus 29-én lép hatályba.
 (3) A 5–7. §, a 10. § b) pontja és a 37. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (4) A 4. §, a 8. § és a 9. § a) pontja 2013. október 25-én lép hatályba.
 (5) A 43. § b) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

48. § (1) Ez  a  rendelet a  más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló 
intézkedésekről szóló 2012. december 20-i 2012/52/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet a  90/385/EGK tanácsi irányelv tekintetében az  állati szövetek felhasználásával előállított aktív 
beültethető orvostechnikai eszközök vonatkozásában és a  93/42/EGK tanácsi irányelv tekintetében az  állati 
szövetek felhasználásával előállított orvostechnikai eszközök vonatkozásában előírt követelmények tekintetében 
meghatározott különleges követelményekről szóló 2012. augusztus 8-i 722/2012/EU bizottsági rendelet 
végrehajtását szolgálja.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelethez

 1. A  4/2009. EüM rendelet 2.  melléklet A. Az  osztályba sorolt eszközök esetében rész 3.  pont 3.2.  alpont c)  pont 
cf ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A dokumentációnak különösen a következőket kell tartalmaznia:
a termék tervezésének irányítására és ellenőrzésére szolgáló eljárásokat – beleértve a  megfelelő dokumentációt 
is – különösen:)
„cf ) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz a 90/385/EGK tanácsi irányelv tekintetében az állati szövetek felhasználásával 
előállított aktív beültethető orvostechnikai eszközök vonatkozásában és a 93/42/EGK tanácsi irányelv tekintetében 
az  állati szövetek felhasználásával előállított orvostechnikai eszközök vonatkozásában előírt követelmények 
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tekintetében meghatározott különleges követelményekről szóló 722/2012/EU bizottsági rendeletben 
(a továbbiakban: 722/2012/EU bizottsági rendelet) hivatkozott állati eredetű szövet felhasználásával készült-e,”

 2. A  4/2009. EüM rendelet 2.  melléklet A. Az  osztályba sorolt eszközök esetében rész 4.  pont 4.3.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„4.3. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a kérelmet, és amennyiben a termék megfelel e rendelet vonatkozó 
előírásainak, a  kérelmezőnek tervvizsgálati tanúsítványt ad ki. A  kijelölt szervezet kérheti a  kérelem kiegészítését 
további vizsgálatokkal vagy próbákkal annak érdekében, hogy értékelhető legyen az e rendelet követelményeinek 
való megfelelés. A  tanúsítványnak tartalmaznia kell a  vizsgálat következtetéseit, az  érvényesség feltételeit, 
a  jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat és szükség esetén a  gyártmány alkalmazási céljának 
a  leírását. Az 1. melléklet A. rész 7. pont 7.4. alpont második bekezdésében hivatkozott eszközök esetén a kijelölt 
szervezetnek döntéshozatal előtt ki kell kérnie az  1.  melléklet A. rész 7.  pont 7.4.  alpont első bekezdésében 
hivatkozottak szempontjából a  gyógyszerek törzskönyvezésére jogosult illetékes szervezet vagy az  EMA 
véleményét, azzal, hogy a  törzskönyvezésre jogosult szervezetnek a  megfelelő dokumentáció kézhezvételétől 
számított 210  napon belül kell véleményt adnia. Az  eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia 
kell a  törzskönyvezésre jogosult szervezet vagy az  EMA tudományos véleményét. A  kijelölt szervezetnek 
a  törzskönyvezésre jogosult szervezet véleményének mérlegelésével kell meghoznia a  döntését, és erről 
tájékoztatnia kell a törzskönyvezésre jogosult szervezetet is.
Az 1.  melléklet A. rész 7.  pont 7.4.  alpont harmadik bekezdésében hivatkozott eszközök esetén az  eszközre 
vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell az  EMA-nak az  eszközről készített tudományos szakvéleményét. 
A  kijelölt szervezet a  döntése meghozatalakor kellő alapossággal megfontolja az  EMA szakvéleményét. A  kijelölt 
szervezet nem állíthatja ki a  tanúsítványt, ha az  EMA szakvéleménye kedvezőtlen. A  kijelölt szervezet a  végső 
döntésről értesíti az  EMA-t. Állati eredetű szövetek felhasználásával készült eszköz esetén a  kijelölt szervezetnek 
a 722/2012/EU bizottsági rendeletben előírt eljárásokat kell követnie.”

 3. A  4/2009. EüM rendelet 2.  melléklet B. Az  aktív beültethető eszközök esetében rész 4.  pont 4.3.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„4.3. A  kijelölt szervezet megvizsgálja a  kérelmet, és amennyiben a  termék megfelel az  e  rendelet vonatkozó 
előírásainak, a kérelmezőnek EK-tervvizsgálati tanúsítványt ad ki. A kijelölt szervezet kérheti a kérelem kiegészítését 
további vizsgálatokkal vagy próbákkal annak érdekében, hogy értékelhető legyen az e rendelet követelményeinek 
való megfelelés. A  tanúsítványnak tartalmaznia kell a  vizsgálat következtetéseit, az  érvényesség feltételeit, 
a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat és szükség esetén a gyártmány alkalmazási céljának a leírását.
Az 1.  melléklet B. rész 10.  pont második bekezdésében hivatkozott eszközök esetén a  kijelölt szervezetnek 
döntéshozatal előtt ki kell kérnie az  1.  melléklet B. rész 10.  pont első bekezdésében hivatkozottak szempontjából 
a  gyógyszerek törzskönyvezésére jogosult illetékes szervezet vagy az  EMA véleményét, azzal, hogy 
a törzskönyvezésre jogosult szervezetnek a megfelelő dokumentáció kézhezvételétől számított 210 napon belül kell 
véleményt adnia. Az eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell a törzskönyvezésre jogosult szervezet 
vagy az EMA tudományos véleményét. A kijelölt szervezetnek a törzskönyvezésre jogosult szervezet véleményének 
mérlegelésével kell meghoznia a döntését, és erről tájékoztatnia kell a törzskönyvezésre jogosult szervezetet is.
Az 1.  melléklet B. rész 10.  pont harmadik bekezdésében hivatkozott eszközök esetén az  eszközre vonatkozó 
dokumentációnak tartalmaznia kell az  EMA-nak az  eszközről készített tudományos szakvéleményét. A  kijelölt 
szervezet a  döntése meghozatalakor kellő alapossággal megfontolja az  EMA szakvéleményét. A  kijelölt szervezet 
nem állíthatja ki a tanúsítványt, ha az EMA szakvéleménye kedvezőtlen. A kijelölt szervezet a végső döntésről értesíti 
az  EMA-t. Állati eredetű szövetek felhasználásával készült eszköz esetén a  kijelölt szervezetnek a  722/2012/EU 
bizottsági rendeletben előírt eljárásokat kell követnie.”

2. melléklet az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelethez

 1. A  4/2009. EüM rendelet 3.  melléklet A. Az  osztályba sorolt eszközök esetében rész 3.  pont g)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A dokumentációnak lehetővé kell tennie a terv, a gyártás és a termék szolgáltatásainak a megértését, és a következőket 
kell tartalmaznia:)
„g) nyilatkozatot arról, hogy az  eszköz a  722/2012/EU bizottsági rendeletben hivatkozott állati eredetű szövet 
felhasználásával készült-e;”
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 2. A  4/2009. EüM rendelet 3.  melléklet A. Az  osztályba sorolt eszközök esetében rész 5.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„5. Amennyiben a  típus megfelel e  rendelet előírásainak, a  kijelölt szervezet EK típusvizsgálati tanúsítványt ad 
ki a  kérelmezőnek. A  tanúsítványnak tartalmaznia kell a  gyártó nevét és címét, a  vizsgálat következtetéseit, 
az  érvényesség feltételeit és azokat az  adatokat, amelyek az  elfogadott típus azonosításához szükségesek. 
A  dokumentáció megfelelő részeit mellékelni kell a  tanúsítványhoz, és egy példányt a  kijelölt szervezetnek 
meg kell őriznie. Az  1.  melléklet A. rész 7.  pont 7.4.  alpont második bekezdésében hivatkozott eszközök 
esetén a  kijelölt szervezetnek döntéshozatal előtt ki kell kérnie az  1.  melléklet A. rész 7.  pont 7.4.  alpont első 
bekezdésében hivatkozottak szempontjából a  gyógyszerek törzskönyvezésére jogosult illetékes szervezet 
vagy az  EMA véleményét, azzal, hogy a  törzskönyvezésre jogosult szervezetnek a  megfelelő dokumentáció 
kézhezvételétől számított 210  napon belül kell véleményt adnia. Az  eszközre vonatkozó dokumentációnak 
tartalmaznia kell a  törzskönyvezésre jogosult szervezet vagy az  EMA tudományos véleményét. A  kijelölt 
szervezetnek a  törzskönyvezésre jogosult szervezet véleményének mérlegelésével kell meghoznia a  döntését, 
és erről tájékoztatnia kell a  törzskönyvezésre jogosult szervezetet is. Az  1.  melléklet A. rész 7.  pont 7.4.  alpont 
harmadik bekezdésében hivatkozott eszközök esetén az  eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell 
az  EMA-nak az  eszközről készített tudományos szakvéleményét. A  kijelölt szervezet a  döntése meghozatalakor 
kellő alapossággal megfontolja az  EMA szakvéleményét. A  kijelölt szervezet nem állíthatja ki a  tanúsítványt, 
ha az  EMA szakvéleménye kedvezőtlen. A  kijelölt szervezet a  végső döntésről értesíti az  EMA-t. Állati eredetű 
szövetek felhasználásával készült eszköz esetén a kijelölt szervezetnek a 722/2012/EU bizottsági rendeletben előírt 
eljárásokat kell követnie.”

 3. A 4/2009. EüM rendelet 3. melléklet B. Az aktív beültethető eszközök esetében rész 5. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„5. Amennyiben a  típus megfelel e  rendelet előírásainak, a  kijelölt szervezet EK típusvizsgálati tanúsítványt ad 
ki a  kérelmezőnek. A  tanúsítványnak tartalmaznia kell a  gyártó nevét és címét, a  vizsgálat következtetéseit, 
az  érvényesség feltételeit és azokat az  adatokat, amelyek az  elfogadott típus azonosításához szükségesek. 
A dokumentáció megfelelő részeit mellékelni kell a tanúsítványhoz, és egy példányt a kijelölt szervezetnek meg kell 
őriznie.
Az 1.  melléklet B. rész 10.  pont második bekezdésében említett eszközök esetén a  kijelölt szervezet 
–  az  1.  melléklet B. rész 10.  pontjában hivatkozott szempontok tekintetében – döntéshozatal előtt konzultál 
a  gyógyszerek törzskönyvezésére jogosult illetékes szervezettel vagy az  EMA-val, azzal, hogy a  törzskönyvezésre 
jogosult szervezetnek az  érvényes dokumentáció kézhezvételét követő 210 napon belül kell véleményt 
adnia. A  törzskönyvezésre jogosult szervezet vagy az  EMA tudományos véleményét az  eszközre vonatkozó 
dokumentációnak tartalmaznia kell. A  kijelölt szervezet döntése meghozatalakor kellő alapossággal megfontolja 
a konzultáció során kifejtett nézeteket. Végső döntését közli az érintett törzskönyvezésre jogosult szervezettel.
Az 1.  melléklet B. rész 10.  pont harmadik bekezdésében hivatkozott eszközök esetén az  EMA tudományos 
véleményét az eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell. A kijelölt szervezet döntése meghozatalakor 
kellő alapossággal megfontolja az  EMA véleményét. A  kijelölt szervezet nem adja ki a  tanúsítványt, ha az  EMA 
tudományos véleménye kedvezőtlen. A kijelölt szervezet a végső döntését közli az EMA-val.”

A vidékfejlesztési miniszter 70/2013. (VII. 31.) VM rendelete
az egyes miniszteri rendeletek a megyei és fővárosi kormányhivatalok kialakításával  
és a területi integrációval, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal létrehozásával,  
valamint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel kapcsolatos 
módosításáról

Az 1. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdésének b) pontjában
a 2. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében
a 3. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1., 3., 4., 19. és 
20. pontjában
a 4. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában
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az 5.  § tekintetében a  halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56.  § (2)  bekezdésében, valamint a  természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 11. § (3) bekezdésében és a 85. § (5) bekezdés 1. pontjában
a 6. § tekintetében a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (1) bekezdésében
a 7.  § tekintetében a  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
30. § (6) bekezdésében
a 8. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában
a 9.  § tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 
valamint (5) bekezdésében
a 10. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában
a 11. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8. pontjában
a 12. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (3) bekezdés 2. pontjában
a 13.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 2. és 
10. pontjaiban
a 14. és 15. 17–21. és 116.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § 
(2) bekezdés 20. pontjában
a 16. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában
a 22. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában
a 23., 24., 29., 48., 83., 86., 102., 103. és 114.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjaiban
a 25. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában
a 26.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
20. és 44. pontjaiban
a 27.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
1. és 19. pontjában
a 28.  § tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés i) pontjában
a 30.  § tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés e) pontjában
a 31., 46., 67., 69-73., 75., 77., 78., 81., 82., 84., 89., 91., 94., 96., 98. és 100. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
81. § (4) bekezdésében
a 32., 59., és 134. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés b), c) és e) pontjában
a 33. és 47.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
22. pontjában
a 34.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 21., 22. és 
36. pontjaiban
a 35. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában és az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. és 21. pontjaiban
a 36.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
20–22. pontjaiban
a 37., 38., 44., 61-63., 68., 74., 90., 101., 104., 123. 132., 133. és 135.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
81. § (3) bekezdés a) pontjában
a 39. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 32. pontjában
a 40.  § tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
100. § (1) bekezdése a) pontjának 1–4. alpontjaiban, a c) pont 2., 3., 9., 16., 17., 24. és 27. alpontjaiban
a 41. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában
a 42.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 18. és 
22. pontjában
a 43. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 12. pontjában
a 45. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában
a 49. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában
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az 50.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 14. és 
16. pontjában
az 51. és 56.  § tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában
az 52. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (8) bekezdés a) pontjában
az 53. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában
az 54.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 9. és 
11. pontjaiban
az 55. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (2) bekezdésében
az 57. és 88.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
28. pontjában
az 58. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (8) bekezdés c) pontjában
a 60.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 8. és 
9.  pontjában, valamint a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  §-a (6)  bekezdés 
a)–c) pontjában
a 64.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
a 65. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 10., 11., 13. pontjaiban és 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában
a 66. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában
a 68. és a  104.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában
a 76. § tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 
23. § h) pontjában
a 79.  § tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a  pont 9.  alpontjában és 
az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 1. és 18.  pontjában, valamint 
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában
a 80.  § tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a  pont 9. és 10.  alpontjában és 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. és 21. pontjában
a 85. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában
a 87. és 108.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (5)  bekezdés 
e) pontjában
a 92.  § tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdésének c)–g) pontjaiban
a 93. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában
a 95. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. pontjában
a 97. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. pontjában
a 99.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 19, 20. és 
21. pontjában
a 105.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjaiban
a 106. § tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
30. § (7) bekezdésében
a 107. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 33. pontjában
a 108. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában, 
valamint a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában
a 109. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdésének a)–c) és f ) pontjaiban
a 110. § tekintetében a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (1) bekezdés g) pontjában
a 111. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában 
és (5)  bekezdés a)  pontjában, továbbá a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. §-ának (3) bekezdés a) és b) pontjaiban
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a 112.  § tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(2) bekezdésének 1–4. 6–11., 13., 14. és 16. pontjában, valamint a (3) bekezdésének 1. pontjában és (4) bekezdésében
a 113. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (2) bekezdés d) pontjában
a 115. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14., 16., 17., 
20., 21. és 23. pontjaiban
a 117. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés g) pontjában
a 118.  § tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 9.  alpontjában és 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában
a 119. § tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 
23. § j) és l) pontjaiban
a 120. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 2., 3., 22. és 
26. pontjaiban
a 121.  § tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(2) bekezdésének 5., 6. és 25. pontjaiban, valamint a (3) bekezdésének 2. pontjában
a 122.  § tekintetében a  szakmaközi szervezetekről és az  agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi 
CXXVIII.  törvény  23.  § b)  pontjában, valamint a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3)  bekezdés a) és 84.  § 
(4) bekezdésében
a 124.  § tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(2) bekezdésének 6. és 18. pontjaiban
a 125.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 8., 9. és 
11. pontjaiban
a 126. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 23., 26. és 
36. pontjaiban, valamint (5) bekezdés j) pontjában
a 127. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26., 29., 30. 
és 35. pontjaiban
a 128.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
26. pontjában, valamint (5) bekezdés c) és d) pontjaiban
a 129. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 8-11., 14. 
és 26. pontjaiban
a 130. § tekintetében a az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 2., 10. és 14. pontjaiban és 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1. pontjában
a 131. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdésének a)–i) pontjaiban
a 136.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 38. és 
39. pontjaiban, valamint (5) bekezdés b) pontjában
a 137.  § tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f ) pontjában
a 138.  § tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés j) pontjában
a 139.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban
kapott felhatalmazás alapján az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)–c), e), g)–l) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
az 1.  § tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m)  pontjában, a  106.  § tekintetében a  73.  § b)  pontjában, a  9., 49., 113., 118. és 126.  § 
tekintetében a 73. § c) pontjában, a 85. § tekintetében a 73. § n) pontjában, a 60. és 136. § tekintetében a 73. § s) pontjában, 
a  128.  § tekintetében a  73.  § s) és v)  pontjaiban, a  87. § tekintetében a  73.  § w)  pontjában foglalt feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel,
a 2. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § (6)  bekezdés b)  pontjában, 
valamint a 9. § tekintetében a 2. § (5) bekezdés aj) pontjában foglalt feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel,
a 7.  § tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában foglalt feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
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az 53., 54. és 111. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában foglalt feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével,
a 95.  § tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel
egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. §  Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet
a) Melléklet 1.2.  pontjának c)  alpontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” szövegrész 

helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg,
b) Melléklet 1.7. pontjában az „ÁNTSZ-szel” szövegrész helyébe a „népegészségügyi szakigazgatási szervvel”
lép.

2. §  A rendkívüli állapot idején nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásáról szóló 27/1994. (V. 31.) FM rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” 

szöveg,
b) 6.  § (2)  bekezdésében a  ”megyei, fővárosi földművelésügyi hivatal” szövegrész helyébe a „földművelésügyi 

igazgatóság” szöveg,
c) 6.  § (2)  bekezdésében a  „hivatal vezetője” szövegrész helyébe a  „földművelésügyi igazgatóság vezetője” 

szöveg,
lép.

3. § (1) Az  Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 41/1997. (V. 28.) 
FM rendelet]
a) 2. § (1) bekezdésében „megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: 

állomás)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 2.  § (2) és (3)  bekezdésében, 1. számú melléklete 4.  § (1)–(2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 
11.  §  (4)  bekezdésében, 1. számú melléklete 56.  § (1)  bekezdésében, 1. számú melléklete 
63.  §  (2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 65.  § (3)  bekezdésében, 1. számú melléklete 
72.  §  (2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 79.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 
90. § (2) bekezdésében, 1. számú melléklete 110. §-ához tartozó alcímben és (1)–(2) bekezdésében, 1. számú 
melléklete 122.  § (3)  bekezdésében, 1. számú melléklete 123.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában 
és c)  pontjában, 1. számú melléklete 133.  § (1) és (3)  bekezdésében, 1. számú melléklete 137.  §  
(1)–(2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 138.  § (1) és (4)  bekezdésében, 1. számú melléklete 
140.  §  (1)  bekezdésében, 1. számú melléklete 151.  § (2) és (3)  bekezdésében, 1. számú melléklete 
154.  §  (2)  és  (6)  bekezdésében, 1. számú melléklete 156.  § (1) és (5)  bekezdésében, 1. számú melléklete 
157. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 1. számú melléklete 158. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, 
1. számú melléklete 159. § d) pontjában, 1. számú melléklete 160. § (4) bekezdésében, 1. számú melléklete 
171.  §-ában, 1. számú melléklete 178.  § (3)  bekezdésében, 1. számú melléklete 180.  § (2)  bekezdésében, 
1  számú melléklete 194.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 195.  § (3)  bekezdésében, 1. számú 
melléklete 196. § (1) és (3) bekezdésében, 1. számú melléklete 199. §-ában, 1. számú melléklete 200. §-ában, 
1. számú melléklete 203.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 205.  § (3)–(4)  bekezdésében, 1. számú 
melléklete 208.  § (1) és (4)  bekezdésében, 1. számú melléklete 211.  § (1) és (3)  bekezdésében, 1. számú 
melléklete 219. § (2) bekezdésében, 1. számú melléklete 285. § d) pontjában, 1. számú melléklete 286. §-ában 
és az  ahhoz tartozó alcímben, 1. számú melléklete 291.  §-ában, 1. számú melléklete 296.  §-ában, 1. számú 
melléklete 303.  §-ában és az  ahhoz tartozó alcímben, 1. számú melléklete 318.  §-ában és az  ahhoz tartozó 
alcímben, 1. számú melléklete 404.  § e)  pontjában, 1. számú melléklete 405.  §-ában és az  ahhoz tartozó 
alcímben, 1. számú melléklete 408.  § (1)  bekezdésében, 1. számú melléklete 409.  § (1)  bekezdésében, 
1.  számú melléklete 411.  § (1)  bekezdésében, 1. számú mellékletének 412.  §-ában, 1. számú melléklete 
413. § (3) és (4) bekezdésében, 1. számú melléklete 432. § (2) és (3) bekezdésében, 1. számú mellékletének 
435.  §-ában, 1. számú melléklete 446.  § (2) és (4)  bekezdésében, 1. számú mellékletének 454.  §-ában 
és az  ahhoz tartozó alcímben, 1. számú melléklete 457.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 
466. §  (5) bekezdésében, 1. számú melléklete 467. § (2) bekezdésében, 1. számú melléklete 470. §-ában és 
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az  ahhoz tartozó alcímben, 1. számú melléklete 472.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 473.  §-ában, 
1. számú melléklete 475. § (4) bekezdésében, 1. számú melléklete 536. § b) pontjában, 1. számú melléklete 
537.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és (3)  bekezdésében, 1. számú melléklete 611.  § c)  pontjában, 1. számú 
melléklete 629. § (2) bekezdésében, 1. számú melléklete 636. §-ában és az ahhoz tartozó alcímben, 1. számú 
melléklete 639.  § (2)  bekezdésében, 1. számú mellékletének 640.  § nyitó szövegrészében, valamint b) és 
c)  pontjában, 1. számú melléklete 652.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 793.  § (3)  bekezdésében, 
1.  számú melléklete 794.  § (6)  bekezdésében, 1. számú melléklete 798.  § (9)  bekezdésében, 1. számú 
melléklete 800.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 802.  § (4)  bekezdésében, 1. számú melléklete 
1.  számú függelékében, 1. számú melléklete 5. számú függelékének 3.5 pontjában és 1. számú melléklete 
7. számú függelékének 8.  pontjában az  „állomás” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg

lép.
 (2) A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet

1. 2. § (1) bekezdésében az „A területileg illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 
állomás (a továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe az  „Az állattartó telep székhelye szerint illetékes 
megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

2. 3.  §-ában az „A területileg illetékes állat-egészségügyi állomás” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

3. 4.  § (1)  bekezdésében, 29.  § (3)  bekezdésében az  „a területileg illetékes hatósági állatorvos” szövegrész 
helyébe az „az illetékes hatósági állatorvos” szöveg,

4. 10.  § (2)  bekezdésében, 83.  § (2) és (3)  bekezdésében, 112.  § (1)  bekezdésében, 123.  § (6)  bekezdésében, 
160.  § (3)  bekezdésében, 285.  § a)  pontjában, 301.  § (1)  bekezdésének a)  pontjában, 469.  § f )  pontjában, 
796.  § (11)  bekezdésében, 800.  § (1)  bekezdésében, 802.  § (2)  bekezdésében és 23. számú függelékének 
5.  alpontjában az  „állomást” szövegrész helyébe a  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságot” szöveg,

5. 14. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 89. §-ában, 94. § (1) bekezdésében, 122. § (2) bekezdésében, 
123. § (5) bekezdésében, 154. § (1) és (3) bekezdésében, 155. § (1) bekezdésében, 196. § (1) bekezdésében, 
200.  §-ában, 622.  § (5)  bekezdésében az „illetékes állomás” szövegrész helyébe az „illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

6. 15.  § (2)  bekezdésében, 81.  § (2)  bekezdésében, 108.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 109.  § (2)  bekezdése 
b),  d) és g)  pontjában, 123.  § (3)  bekezdésében, 220.  § (8)  bekezdésében, 434.  § (2)  bekezdésében, 
469.  §  b)  pontjában, 632.  § (3)  bekezdésében, 652.  § (1)  bekezdésében és 794.  § (6)  bekezdésében 
az  „állomásnak” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” 
szöveg,

7. 29.  § (3)  bekezdésében az  „az Országos Állat-egészségügyi Intézetbe (a továbbiakban: OÁI)” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalba (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

8. 29. § (4) bekezdésében az „állategészségügyi állomásra” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

9. 60. § (1)–(2) bekezdésében az „illetékes állomástól” szövegrész helyébe az „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatóságtól” szöveg,

10. 60.  § (2)  bekezdésében, 143.  § (3)  bekezdésében, 154.  § (6)  bekezdésében, 23. számú függelékének 
5.  alpontjában az  „illetékes állomásnak” szövegrész helyébe az  „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

11. 65.  § (3)  bekezdésében, 178.  § (2)  bekezdésében az „a területileg illetékes állomásnak” szövegrész helyébe 
az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

12. 94.  § (2)  bekezdésében az „az OÁI bevonásával az  állomás végzi” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság végzi” szöveg,

13. 108.  § (1)  bekezdésének f )  pontjában, 151.  § (1) és (4)  bekezdésében, 160.  § (2)  bekezdésében és 
211. § (2) bekezdésében az „állomással” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósággal” szöveg,

14. 110.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 112.  § (2)  bekezdésében, 154.  § (4)  bekezdésében, 288.  § c)  pontjában, 
452.  § (4)  bekezdésében és 25. számú függelékének 13.  alpontjában az  „illetékes állomást” szövegrész 
helyébe az „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,



65280	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	130.	szám	

15. 112.  § (2)  bekezdésében az  „illetékes állategészségügyi állomást” szövegrész helyébe az  „illetékes 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

16. 122.  § (3)  bekezdésében a  „földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe 
a „vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

17. 136.  § (1)  bekezdésében az  „Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző Intézet 
(a továbbiakban: ÁOGYTI)” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg,

18. 137. § (2) bekezdésében a „szállítónál (ÁOGYTI)” szövegrész helyébe a „szállítónál (NÉBIH) szöveg,
19. 137. § (3) bekezdésében az „az ÁOGYTI-hez (esetenként az OÁI-hez) mint szállítóhoz kell eljuttatni (Budapest 

X., Szállás u. 8., 1475. Budapest 10., Pf. 318)” szövegrész helyébe az  „ a  NÉBIH-hez, mint szállítóhoz kell 
eljuttatni (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.)” szöveg,

20. 153.  § (2)  bekezdésében, 180.  § (1)  bekezdésében az „állomáshoz” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szöveg,

21. 153.  § (3)  bekezdésében, 154.  § (6)  bekezdésében a  „Költségvetési Irodának” szövegrész helyébe 
a „NÉBIH-nek” szöveg,

22. 153. § (4) bekezdésében a „Költségvetési Iroda” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
23. 155. § (1) bekezdésében az „az ÁOGYTI-ben” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-ben” szöveg,
24. 158. § (3) bekezdés a) pontjában a „köztisztviselőként” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőként” szöveg,
25. 169.  § (1)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában, 199.  §-ában az  „állomások” szövegrész helyébe 

az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” szöveg,
26. 169.  § (3)  bekezdésében, 170.  § (1)  bekezdésében, 174.  §-ának (3) és (5)  bekezdésében, 176.  §-ában, 

180. § (1) és (3) bekezdésében, 182. § (3) bekezdésében, 186. § (1) és (2) bekezdésében, 1. számú melléklete 
188.  §-ában, 189.  § (5)–(6)  bekezdésében és 652.  § (4)  bekezdésében az  „a területileg illetékes állomás” 
szövegrész helyébe az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

27. 171.  §-ában és 474.  § (6)  bekezdésében a „területileg illetékes állomást” szövegrész helyébe az „illetékes 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,

28. 172.  § a)  pontjában, 288.  §-ában, 296.§ a)  pontjában, 608.  § (3)  bekezdésében és 24. számú függelékének 
1.,2.,3.. alpontja záró mondatában „az OÁI” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg,

29. 174. § (4) bekezdésében az „állomási engedély” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg,
30. 189. § (4) bekezdésében „az OÁI-t” szövegrész helyébe „a NÉBIH-et” szöveg,
31. 195. § (3) bekezdésében a „területileg illetékes állat-egészségügyi intézettel” szövegrész helyébe a „NÉBIH-hel” 

szöveg,
32. 203. § (2) bekezdésében az „illetékes állomás(ok)” szövegrész helyébe az „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
33. 288. §-ához tartozó alcímben az „Az Országos Állat-egészségügyi Intézet” szövegrész helyébe az „A Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
34. 290.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az  „állomásnak – minisztérium megbízottja hozzájárulásával adott 

–”szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
35. 302. § a) pontjában az „az OÁI-be” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-be” szöveg,
36. 302. § e) pontjában a „községi zárlatot” szövegrész helyébe a „védőkörzetet” szöveg
37. 409.  § (1)  bekezdése b)  pontjában az  „állomási” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatósági” szöveg,
38. 411.  § (1)  bekezdésében a  „két megyei állomásnak” szövegrész helyébe a  „két megyei élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,
39. 636. § d) pontjában az „az ÁNTSZ-t” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi szakigazgatási szervet” szöveg,
40. 640.  § b)  pontjában, 652.  § (4)  bekezdésében az  „az ÁNTSZ bevonásával” szövegrész helyébe 

az „a népegészségügyi szakigazgatási szerv bevonásával” szöveg,
41. 640. § c) pontjában az „a területileg illetékes ÁNTSZ-t” szövegrész helyébe az „az illetékes népegészségügyi 

szakigazgatási szervet” szöveg,
42. 652.  § (2)  bekezdésében az  „a területileg illetékes ÁNTSZ-szel” szövegrész helyébe az  „az illetékes 

népegészségügyi szakigazgatási szervvel” szöveg,
43. 8/b. és 8/c. számú függelékében a „megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás” szövegrész 

helyébe a „Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága” szöveg,
44. 16. számú függelékében az  „Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás” szövegrész helyébe 

az „… Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága” szöveg,
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45. 19. számú függelékében az „Állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

46. 22. számú függelékében az  „a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás 
igazgatójához” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságához” szöveg,

47. 24. számú függelékének 12., 13.  alpontjában és 33., 34.  alpontjában az  „az OÁI-ba” szövegrész helyébe 
az „a NÉBIH-be” szöveg,

48. 24. számú függelékének 33., 34.  alpontjában az  Oltóanyag-vizsgálat című rész a)  pontjában az  „egyéb 
mintát az OÁI-ba, az oltóanyagmintát az ÁOGYTI-be” szövegrész helyébe az „egyéb mintát, oltóanyagmintát 
a NÉBIH-be” kell küldeni szöveg

lép.
 (3) Hatályát veszti a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 136. § (2) bekezdése.

4. §  Az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes 
rendelet
a) 6. §-ának a) pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi, fővárosi kerületi 

intézete” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási 
(fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg,

b) 6.  §-ának c)  pontjában a „megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szöveg

lép.

5. §  A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az  egyes halfajok szerinti halászati tilalmi 
időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében, 4.  § (1) és (5)  bekezdésében és 5.  §-ában a „halászati hatóság” szövegrész helyébe 

a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdésében a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 

a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében az „MTA Magyar Dunakutató Állomás, Göd” szövegrész helyébe az „MTA Duna-kutató 

Intézet, Göd” szöveg,
d) 4.  § (2)  bekezdésében az „MTA Balatoni Limnológiai Kutató Intézet, Tihany” szövegrész helyébe az „MTA 

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany” szöveg,
e) 4.  § (2)  bekezdésében a „Halászati és Öntözési Kutató Intézet, Szarvas” szövegrész helyébe a „Halászati és 

Öntözési Kutatóintézet, Szarvas” szöveg
lép.

6. §  A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) 
FM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) szövegrész helyébe 

a „vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében a  „halászati hatósághoz” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal 

földművelésügyi igazgatóságához (a továbbiakban: halászati hatóság)„ szöveg,
c) 2.  § (2)  bekezdésében a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz” szövegrész helyébe 

a „Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
d) 2.  § (6)  bekezdésében a  „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a  „miniszter” 

szöveg,
e) 9.  § (4)  bekezdésében a  „Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” helyébe 

a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
f ) 9. § (6) bekezdésében a „Tatai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Iskola” szövegrész helyébe 

a „Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (Tata)” szöveg,
g) 17.  § (1)  bekezdésében a  „Haltenyésztési Kutató Intézet (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe 

a „Halászati és Öntözési Kutatóintézet (a továbbiakban: Intézet)” szöveg,
h) 21. § (7) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
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i) 23.  § (1)  bekezdésében az „az országos hatáskörű Vízélettani Laboratórium (Százhalombatta)” szövegrész 
helyébe az „a Vízélettani Laboratórium (Gödöllő)” szöveg,

j) 23. § (1) bekezdésében a „területileg illetékes megyei (fővárosi) növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás” 
szövegrész helyébe a  „területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóság” 
szöveg,

k) 23.  § (2)  bekezdésében a  „megyei (fővárosi) növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,

l) 23.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc felügyeleti szervet” szövegrész helyébe az  „a megyei 
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát” szöveg,

m) 23.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc felügyeleti szervnek” szövegrész helyébe az  „a megyei 
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának” szöveg,

n) 29.  § (3)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát” szöveg,

o) 31.  §-ában az  „az MgSzH 10032000-00289782-00000000 számú számlájára” szövegrész helyébe az  „a 
megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság 11. számú melléklet szerinti előirányzat-felhasználási 
keretszámlájára” szöveg,

p) 1–3. számú mellékletében a  „FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM .................................................. MEGYEI 
HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a  „.................................................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg,

q) 4. számú mellékletében a „FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ............................................
...... MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................................................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg,

r) 6. számú mellékletének I. pontjában a „MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL ..............................................
...... MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................................................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg,

s) 6. számú mellékletének II.  pontjában a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál” szövegrész helyébe 
a „Kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál” szöveg,

t) 7. és 8. számú mellékletében a  „MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL .................................................... 
MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................................................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg

lép.

7. §  A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet
a) 1.  §-ában a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi 

szerve)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: 
földművelésügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 1.  §-ában, 5.  §-ában és 6.  § (2)  bekezdésében az  „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe 
az „a földművelésügyi igazgatóságnak” szöveg,

c) 1. §-ában és 2. §-ában az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe a „földművelésügyi igazgatóságnak” 
szöveg,

d) 1.  §-ában, 2.  §-ában, 3.  § (1)  bekezdésében és 5.  §-ában az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe 
az „a földművelésügyi igazgatóság” szöveg,

e) 1. számú mellékletében az „MgSzH területi szervénél” szövegrész helyébe a „földművelésügyi igazgatóságnál” 
szöveg,

f ) 1. számú mellékletében, 3. számú mellékletében és 6. számú mellékletében „az MgSzH területi szervének” 
szövegrész helyébe „a földművelésügyi igazgatóságnak” szöveg,

g) 6. számú mellékletében az  „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe a  „földművelésügyi igazgatóság” 
szöveg

lép.

8. §  A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
a) 11/A.  § (4)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH 

területi szerve)” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,
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b) 11/A. § (6) és (10) bekezdésében az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

c) 11/A.  § (8)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH 
Központ)” szövegrész helyébe „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

d) 13/A.  § (3)  bekezdésében, 7. számú melléklete 1.5.  pontjában az „Az MgSzH Központ” szövegrész helyébe 
„A NÉBIH” szöveg,

e) 7. számú melléklete 3.5. pont b) alpontjában az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg
lép.

9. § (1) A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 
szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes 
rendelet) 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A központi földmérési szervezet – a FÖMI – és a  járási földhivatalok elszámolása alapján a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalok földhivatalai (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) díjbevételeiről a  tárgyhónapot követő 
hó 10. napjáig a Vidékfejlesztési Minisztérium részére, az NKP keretében készített DAT adatállományokból történő 
adatszolgáltatásról az NKP Nonprofit Kft. részére is jelentést készítenek. Az NKP Nonprofit Kft. és az adatszolgáltató 
közötti – az adatszolgáltatásra vonatkozó – együttműködés részleteit a felek szerződésben rögzítik”.

 (2) A 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Társaság (a továbbiakban: HM 

Térképészeti Kht.)” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HM Zrínyi Nonprofit Kft.)” szöveg,

b) 5.  § (7) és (8)  bekezdésében, valamint a  15.  § (2)  bekezdésében az „NKP Kht.” szövegrész helyébe az „NKP 
Nonprofit Kft.” szöveg,

c) 5. § (8) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM)” szövegrész 
helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,

d) 14. § (2) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési 
miniszter” szöveg,

e) 15. § (2) bekezdésében az „FVM” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg
f) 15.  § (2)  bekezdésében az „MH TÉSZ” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat 

(a továbbiakban: MH GEOSZ)” szöveg,
g) 1. számú melléklet 5. táblázat Megjegyzések d)  pontjában a  „Honvédelmi Minisztérium Térképészeti 

Közhasznú Társaság” szövegrész helyébe a „HM Zrínyi Nonprofit Kft.” szöveg,
h) 1. számú melléklet 10. táblázat Megjegyzések b) pontjában az „MH TÉSZ” szövegrész helyébe az „MH GEOSZ” 

szöveg,
i) 1. számú melléklet 10. táblázat Megjegyzések b) pontjában a „HM Térképészeti Kht.-val” szövegrész helyébe 

a „HM Zrínyi Nonprofit Kft.-vel” szöveg
lép.

 (3) A 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

10. § (1) A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet
a) 14.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe 

a „vidékfejlesztési miniszter” szöveg,
b) 14.  § (1)  bekezdésében a  „megyei földhivatal” szövegrész helyébe „fővárosi és megyei kormányhivatal 

földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal” szöveg
lép”.

 (2) 3. számú mellékletében szereplő földminősítő igazolvány:
a) előlapján a  „… Megyei Földhivatal Földminősítő Igazolvány” szövegrész helyébe a  „… Kormányhivatal 

Földhivatala Földminősítő Igazolvány” szöveg,
b) hátlapján a „1994. évi LV. törvény” szövegrész helyébe a „2007. évi CXXIX. törvény” szöveg
lép.

11. § (1) A  növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet]
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a) 2.  § (2)  bekezdésében a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 
a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe 
a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

c) 2.  § (4)  bekezdésében, 3.  § (6)  bekezdésében, 14/A.  § (1)  bekezdésében, 14/C.  § (1)  bekezdésében, 
14/D.  §  (1)  bekezdésében, 15.  § (1) és (3)  bekezdésében, 20.  § (5)  bekezdésében, 33.  § (7)  bekezdésében, 
44/B. § (2) bekezdésében, 53. § (4) bekezdésében, 7. számú melléklete 1.1.2.7. pontjában, 1.2.1.3. pontjában, 
1.2.2.3.  pontjában, 1.2.2.4.  pontjában, 1.3.2.  pontjában, 8. számú melléklet I. rész 1.  pontjában, 13. számú 
melléklet II. rész 7.4. pontjában az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

d) 2.  § (5)  bekezdésében, 2/B.  § (1), (3) és (5)  bekezdésében, 13.  § (1) és (3)  bekezdésében, 14/A.  § (7) és 
(8)  bekezdésében, 14/C.  § (2)  bekezdésében, 14/D.  § (1) és (4)  bekezdésében, 15.  § (5)  bekezdésében, 
16.  § (1) és (3)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében, 21.  § (1)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdésében, 
25.  §-ában, 34.  §-ában, 35.  § (1)  bekezdésében, 36/C.  § b)  pontjában, 36/G.  § (3)  bekezdésében, 
42.  §  (6)  bekezdésében, 44/B.  § (1) és (3)  bekezdésében, 44/C.  § (2)  bekezdésében, 55.  § (1)  bekezdésének 
a)  pontjában, 55/B.  § (6)  bekezdésében, hetedik fejezete címében, 62.  § nyitó szövegrészében, 68.  §  (1)  és 
(2)  bekezdésében, 7. számú melléklete 1.1.2.4.2.  pontjában, 1.1.2.8.  pontjában, 1.2.1.3.  pont b) és 
c)  alpontjában, 1.2.1.4.  pontjában, 1.2.1.6.  pont b)  alpontjában, 1.2.1.7.  pont b)  alpontjában, 1.2.1.10.  pont 
a)  és  b)  alpontjában, 1.2.2.3.  pont b)  alpontjában, 1.2.2.5.  pontjában, 1.2.2.6.  pont e)  alpontjában, 
1.2.2.7.1.  pont c)  alpontjában, 1.2.2.7.2.  pont b)  alpontjában, 8. számú melléklet I. rész 3. és 4.  pontjában, 
8. számú melléklet III. rész A) 1.1., 1.3.2., 2.1., 3.1., 4.1.  pontjában, 4.5.1.  pont d) és e)  alpontjában, 
9.  számú  melléklet 6.3.  pontjában, 13. számú melléklet I. rész 2.  pont f )  alpontjában, 13.  számú melléklet 
I.  rész 3.4.6., 3.6.2., 5.1., 6.1.  pontjában, 13. számú melléklet II. rész 1., pontjában, 3.  pont g), h) és 
i)  alpontjában, 6.1.  pontjában, 7.5.  pontjában, 15. számú melléklet 2.  pont d)  alpontjában, 3.1.  pont 
b) alpontjában az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

e) 6. §-ában a „Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalnak” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg,
f ) 14. § (3) bekezdésében, 14/D. § (3) bekezdésében, 58. § (2) bekezdésében, 5. számú melléklete A. rész 18. 3. és 

18.4. pontjában az „az MgSzH-t” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-et” szöveg,
g) 14/A. § (3) bekezdés b) pontjában, 18. § (6) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 

21.  § (4)  bekezdésében, 33.  § (6)  bekezdésében, 7. számú melléklete 1.1.2.6.  pontjában az „az MgSzH-nak” 
szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,

h) 18. § (5) bekezdésében az „MgSzH-nak” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,
i) 20. § (4) bekezdésében, 9. számú melléklet 8.1. pontjában az „Az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe 

az „A növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,
j) 55/B. § (7) bekezdésében az „MgSzH-t” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-et” szöveg,
k) 67.  § (1)  bekezdésében a  „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával (a továbbiakban: VPOP)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV)” szöveg,
l) 68. § (1) bekezdésében a „VPOP” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg
m) 7. számú melléklete 1.4.1.1.  pontjában az  „MgSzH-nak” szövegrész helyébe a  „növény- és talajvédelmi 

igazgatóságnak” szöveg,
n) 9. számú melléklet 6.3. pontjában az „MgSzH által” szövegrész helyébe az „a NÉBIH által” szöveg,
lép.

 (2) Hatályát veszti a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 63. § (2) bekezdése.

12. §  Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet
a) 4.  § (3)  bekezdésében az  „illetékes megyei földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: FM hivatal)” 

szövegrész helyébe az  „illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: 
földművelésügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében az „az FM hivatal” szövegrész helyébe 
az „a földművelésügyi igazgatóság” szöveg,

c) 5.  § (1)  bekezdésében az „a területileg illetékes megyei földhivatal (a továbbiakban: megyei földhivatal)” 
szövegrész helyébe az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban együtt: 
megyei földhivatal)” szöveg,

d) 6. §-ában a „Környezetvédelmi Minisztériumhoz (a továbbiakban: KöM)” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési 
Minisztériumhoz (a továbbiakban: VM)” szöveg,
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e) 6.  §-ában a „környezetvédelmi miniszter a  földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben 
dönt” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési miniszter dönt” szöveg,

f ) 8.  § (3)  bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) a  KöM 
egyetértésével pályázati felhívást tesz közzé” szövegrész helyébe a „VM pályázati felhívást tesz közzé” szöveg,

g) 8. § (5) bekezdésében az „az FVM hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az „a VM hivatalos lapjában” szöveg,
h) 9. § (1) bekezdésében az „az FVM” szövegrész helyébe az „a VM” szöveg,
i) 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „az FVM és a KöM” szövegrész helyébe az „a VM” szöveg,
j) 13. §-ának (2) bekezdésében a „KöM számára” szövegrész helyébe a „VM számára” szöveg
lép.

13. §  Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 
szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” 

szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében az „az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (a továbbiakban: OÉVI)” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
c) 8.  § (1)  bekezdésében az „állat-egészségügyi hatóságok” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti 

szervek” szöveg,
d) 10.  § (1)  bekezdésében a  „megyei/fővárosi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 

(a továbbiakban: állomás) felszólítja” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság) felszólítja” szöveg,

e) 10.  § (2)–(3)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 15.  §-ában, 16.  § (1)  bekezdésében és 18.  §-ában 
az „állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

f ) 11. § (1) bekezdésében „az OÉVI országos illetékességgel végzi el. Meghatározott vizsgálatokat az állomások 
arra kijelölt laboratóriumai – az  OÉVI szakmai irányítása mellett – végeznek” szövegrész helyébe „a NÉBIH 
országos illetékességgel végzi el” szöveg,

g) 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az OÉVI” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
h) 11.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az  „állomások” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságok” szöveg,
i) 11. § (3) bekezdésében az „Az OÉVI-re” szövegrész helyébe az „A NÉBIH-re” szöveg,
j) 11. § (4) bekezdésében az „az OÉVI” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
k) 12. § (3) bekezdésében „az OÉVI-nek” szövegrész helyébe „a NÉBIH-nek” szöveg,
l) 5. számú melléklete utolsó bekezdésében a „mintavétel helye szerint illetékes állomást” szövegrész helyébe 

a „mintavétel helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg
lép.

14. §  A szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól szóló 19/2002. (III. 8.) FVM rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében az  „illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 

(a továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

b) 6.  § (1)  bekezdésében az  „illetékes állomás” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

c) 6.  § (3)  bekezdésében az  „az Állategészségügyi Intézetek (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe 
az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében a „minden Intézetben” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-ben” szöveg,
e) 10.  §-ában az „állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 

szöveg,
f ) 10.  §-ában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési 

Minisztériumnak” szöveg,
g) 1. számú mellékletében „a ... -i Állategészségügyi Intézetben” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-ben” szöveg
lép.
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15. §  A szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében az  „a területileg illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-

ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe az  „az illetékes megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 5.  § (1)  bekezdésében, 11.  §-ában az  „állomás” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

c) 5.  § (3)  bekezdésében az  „az Állategészségügyi Intézetek (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe 
az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,

d) 5.  § (3)  bekezdésében „az Intézetekkel” szövegrész helyébe „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal” 
szöveg,

e) 11.  §-ában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési 
Minisztériumnak” szöveg,

f ) Mellékletében az  „a(z) ..... Állategészségügyi Intézetben 200…..” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalban 20…..” szöveg

lép.

16. §  A bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról 
szóló 25/2002. (IV.12.) FVM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében az  „illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás, 

az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet szakértőjével” szövegrész helyébe 
az „illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szakértőjével” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg
lép.

17. §  Az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet
a) 3.  § a)  pontjában az  „az állomásnak” szövegrész helyébe az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 3.  § c)  pontjában az „az Intézetbe” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalba 
(a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

c) 4.  § c)  pontjában az  „a Tv. 9.  § (3)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1) bekezdése” szöveg,

d) 5.  §-ában, 9.  §-ában, 10.  §-ában, 12.  §-ában, 13.  § b) és c)  pontjában, 15.  §-ában, 17.  §-ában, 
20.  §  a)  és  b)  pontjában és 21.  §-ában az  „állomás” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

e) 6. §-ában és 22. §-ában az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
f ) 8.  § f )  pontjában a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” 

szövegrész helyébe a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
g) 23. § (1) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési 

miniszter” szöveg,
h) Mellékletében „Az Országos Állategészségügyi Intézet feladatai” cím helyébe „A Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal feladatai” szöveg,
lép.

18. §  A szalmonellózis és a  baromfitífusz elleni védekezésről és a  mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) 
FVM rendelet
a) 12.  § (2)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve (a továbbiakban: 

MgSzH területi szerve)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

b) 14.  § (1)  bekezdésében az „MgSzH területi szervénél” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnál” szöveg,
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c) 14.  § (3)  bekezdésében az  „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv” szöveg,

d) 16. § (4) bekezdésében az „az MgSzH Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,

e) 18. §-ához tartozó alcímben „Az állat-egészségügyi szolgálat feladatai” szövegrész helyébe „Az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv feladatai” szöveg,

f ) 20. §-ában az „MgSzH területi szervei” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságok” szöveg,

g) 5. számú mellékletében az  „MgSzH illetékes területi szervéhez” szövegrész helyébe „az illetékes 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szöveg,

lép.

19. §  A gümőkór elleni védekezésről szóló 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében az „állat-egészségügyi hatóság az  illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és 

élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás) útján látja el” szövegrész helyébe az „illetékes megyei 
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) látja el” szöveg,

b) 3.  § (2)–(4)  bekezdésében és ahhoz tartozó alcímben, 8.  § (2)  bekezdésében, 12.  § (3)  bekezdésében, 
13. §-ában, 16. § (5) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 18. § (4)–(5) bekezdésében, 1. számú melléklete 
5.  pontjában és 1. számú melléklete 6.  pontjában az  „állomás” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében az „az Országos Állategészségügyi Intézet (a továbbiakban: OÁI)” szövegrész helyébe 
az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

d) 3.  § (3)  bekezdés e)  pontjában, 5.  § (3)  bekezdésében, 12.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 
a 17. § (3) bekezdésében az „állomást” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságot” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében, 18. § (2) és (4) bekezdésében az „állomásnak” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

f ) 5. § (2) bekezdésében az „az ÁNTSZ illetékes megyei szervének” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi 
szakigazgatási szervnek” szöveg,

g) 6. § (3) bekezdésében az „állomásnál” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnál” szöveg,

h) 10.  §-ában a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a  „Vidékfejlesztési 
Minisztérium” szöveg,

i) 12. § (2) bekezdésében az „Az OÁI” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
j) 12. § (1) bekezdésében és 3. számú melléklete c) pontjában az „az OÁI-ba” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-be” 

szöveg,
k) 15.  § (4)  bekezdésében és 1. számú melléklete 1.  pontjában az „a területileg illetékes állomás” szövegrész 

helyébe az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
l) 16.  § (3)  bekezdésében az  „a járási népegészségügyi intézetét” szövegrész helyébe az  „a járási 

népegészségügyi intézetet” szöveg,
m) 16. § (4) bekezdésében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a járási népegészségügyi intézet” szöveg,
n) 17.  § (2)  bekezdésében az  „az ÁNTSZ területileg illetékes intézetét” szövegrész helyébe az  „a járási 

népegészségügyi intézetet” szöveg,
o) 17. § (3) bekezdésében az „az OÁI-be” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-be” szöveg,
p) 18. § (5) bekezdéésben „az OÁI-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,
q) 1. számú melléklete 3.  pontjában az „a területileg illetékes állomásnak” szövegrész helyébe az „az illetékes 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,
r) 1. számú melléklete 6. pontjában az „az OÁI-val” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hel” szöveg,
s) 6. számú mellékletében az  „Állomáshoz” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatósághoz” szöveg,
t) 6. számú mellékletében az „az Országos Állategészségügyi Intézetbe” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-be” 

szöveg,
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u) 7. számú melléklete 10.  pontjában az  „Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző 
Intézetnek (a továbbiakban: ÁOGYTI)” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg,

v) 7. számú melléklete 12.  pontjában az „ÁOGYTI (Kinevezi a  címmel együtt)” szövegrész helyébe az „NÉBIH, 
1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.” szöveg,

w) 7. számú melléklete 24.  pontjában az  „a 12.  pontban felsorolt ÁOGYTI-nek” szövegrész helyébe 
az „a NÉBIH-nek” szöveg,

x) 7. számú melléklete 27. pontjában az „Az ÁOGYTI” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
lép.

20. §  A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet
a) 3.  § (5)  bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” 

szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
b) 4.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 

(a továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

c) 4.  § (3)  bekezdés b)  pontjában és 9.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és 13.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
a „védőkörzetet” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzetet” szöveg,

d) 9.  §-ához tartozó alcímben a  „Közösségi zárlat, védőkörzet határainak kijelölése” szövegrész helyébe 
a „Védőkörzet, megfigyelési körzet határainak kijelölése” szöveg,

e) 9. § (1) és (4) bekezdésében, 10. § f ) pont fa) alpontjában, 12. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 
17.  § (1)–(2)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében és (4)  bekezdése b)  pontjában, 23.  § (1)  bekezdésében 
nyitó szövegrészében és a)  pontjában, 23.  § (3)  bekezdése c)  pont cb)  alpontjában, 23.  § (7)  bekezdés 
b)  pontjában, 28.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklete 3.  pontjában, 3. számú melléklete 1.  pont 
b)  alpontjában az  „állomás” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

f ) 9.  § (1)  bekezdésében, 13.  §-ához tartozó alcímben, 13.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és (3)  bekezdésében 
a „védőkörzetben” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzetben” szöveg,

g) 9.  § (2) és (4)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „védőkörzet” szövegrész helyébe 
a „megfigyelési körzet” szöveg,

h) 9. § (2) és (4) bekezdésében, 10. §-ához tartozó alcímben, 10. § nyitó szövegrészében, a), c) és g) pontjában, 
12. § (4) bekezdésében a „községi zárlat” szövegrész helyébe a „védőkörzet ” szöveg,

i) 9.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „zárlati területen belüli” szövegrész helyébe a „védőkörzet által érintett 
területen belüli” szöveg,

j) 9. § (3) bekezdésében a „zárlati terület” szövegrész helyébe a „védőkörzet által érintett terület” szöveg,
k) 10.  § b)  pontjában és f )  pont fc)  alpontjában, 11.  §-ában a  „községi zárlaton” szövegrész helyébe 

a „védőkörzeten” szöveg,
l) 10. § f ) pont fa) pontjában a „községi zárlaton vagy védőkörzeten belül” szövegrész helyébe a „védőkörzeten 

vagy megfigyelési körzeten” szöveg,
m) 10. § f ) pont fc) alpontjában, 13. § (1) bekezdés b) pontja bb) alpontjában, g) pontjában és (2) bekezdésében 

a „védőkörzeten” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzeten” szöveg,
n) 13.  § (1)  bekezdésében, 23.  § (6)  bekezdése nyitó szövegrészében, 27.  § (5)  bekezdésében az „állomásnak” 

szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,
o) 17.  § (2)  bekezdése a)  pontjában az  „állomást” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
p) 19.  § (2)  bekezdésében a „nemzeti laboratóriumok az  Országos Állategészségügyi Intézet (a továbbiakban: 

OÁI) és az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző Intézet (a továbbiakban: ÁOGYTI)” 
szövegrész helyébe a „nemzeti laboratórium a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: 
NÉBIH)” szöveg,

q) 22. § (1) bekezdésében, 23. § (4) bekezdés a) pontjában, 24. § (2) bekezdésében és 27. § (3) bekezdésében 
az „állomással” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” szöveg,

r) 27.  § (5)  bekezdésében az  „állomásokat” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
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s) 4. számú melléklete 1.  pontjában az  „az Országos Állategészségügyi Intézet (Budapest, Tábornok u. 2.), 
kísérleti sertések fertőzése tekintetében az  Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző 
Intézet (Budapest, Szállás u. 8.)” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) szöveg,

t) 8. számú melléklete c)  pontjában az „állat-egészségügyi szolgálat” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

u) 9. számú mellékletében és 10. számú mellékletében az „Az Országos Állategészségügyi Intézet” szövegrész 
helyébe az „A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,

v) 9. számú mellékletében, 10. számú mellékletében, 11. számú mellékletében, 12. számú mellékletében, 
13. számú mellékletében, 15. számú mellékletében, 16. számú mellékletében, 17. számú mellékletében, 
18. számú mellékletében, 19. számú mellékletében a „... Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 
Állomás” szövegrész helyébe a „… Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága” szöveg,

w) 13. számú mellékletében az „az FVM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztályának” szövegrész 
helyébe a  „… Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának” 
szöveg

lép.

21. §  A zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet
a) 1.  §-ában az  „állat-egészségügyi hatóságok„ szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-felügyeleti szervek” 

szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében az  „illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 

(a továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében az „állat-egészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” 
szöveg,

d) 3.  § (3)  bekezdésében az  „A laboratóriumok közül kijelölt referencialaboratórium az  Országos 
Állat-egészségügyi Intézet.„ szövegrész helyébe az  „A kijelölt referencialaboratórium a  Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH).” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés szerinti laboratóriumok” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
f ) 4. § (1) bekezdésében a „tájékoztatják” szövegrész helyébe a „tájékoztatja” szöveg,
g) 4. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében és 6. § (3) és (4) bekezdésében az „az ÁNTSZ megyei (fővárosi) 

intézetét” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi szakigazgatási szervet” szöveg,
h) 5.  § (2)  bekezdésében az „illetékes állomást” szövegrész helyébe az „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
i) 6. § (1) bekezdésében az „állomásnak” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságnak” szöveg,
j) 6.  § (2)  bekezdésében a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe 

a „Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szöveg,
k) 6. § (2) és (3) bekezdésében az „illetékes állomás” szövegrész helyébe az „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
lép.

22. §  A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 
szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 34.  § (1)  bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
(a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” 
szöveg lép.

23. §  A ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló 7/2003. (II. 4.) FVM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az  „illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 

(a továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,
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b) 3. § (2) bekezdésében az „állat-egészségügyi diagnosztikai intézetben (a továbbiakban: intézet)” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalban” szöveg,

c) 11.  §-ában az „állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szöveg,

d) 11.  §-ában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési 
Minisztériumnak” szöveg

lép.

24. §  A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „Megyei (fővárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomásnak 

(a továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

b) 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „állomással” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósággal” szöveg,

c) 5.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 15.  § (3)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdésében, 18.  § (6)  bekezdésében és 
28. § (4) bekezdésében a „községi zárlat” szövegrész helyébe a „védőkörzet” szöveg,

d) 5.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 6.  §-t megelőző alcímben, a  6.  § (1) és (2)  bekezdésében, 10.  § 
(2)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdésében, 12.  § (7)  bekezdésében, 15.  § (4)  bekezdésében, 16.  § 
(4)  bekezdésében, 17.  § (3)  bekezdésének nyitó szövegrészében és e)  pontjában, 18.  § (4)  bekezdésében, 
19.  § (2) és (3)  bekezdésében, 20.  § (2) és (3)  bekezdésében, 21.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében 
és c)  pontjában, 26.  §-ában, 28.  § (3) és (4)  bekezdésében, 29.  § (1)  bekezdésében, 31.  §-ában, 32.  § (5) és 
(6) bekezdésében és 33. § (2), (4) bekezdésében és (6) bekezdés c) pontjában az „állomás” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

e) 5.  § (4)  bekezdésében és 28.  § (5)  bekezdésében az „állomásnak” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

f ) 6.  § (1)  bekezdésében a „Földművelésügyi Vidékfejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium)” 
szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium) szöveg,

g) 7.  §-át megelőző alcímben az „Az Országos Állategészségügyi Intézet” szövegrész helyébe az „A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,

h) 7. §-ában az „Az Országos Állategészségügyi Intézet (a továbbiakban: OÁI)” szövegrész helyébe az „A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

i) 7.  §-ában, 29.  § (2)  bekezdésében az  „állomást” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,

j) 15. §-ához tartozó alcímben a „Községi zárlat” szövegrész helyébe a „Védőkörzet” szöveg,
k) 15.  § (1)  bekezdésében és 32.  § (4)  bekezdésében a „körzeti zárlatot” szövegrész helyébe a „védőkörzetet” 

szöveg,
l) 15. § (2) bekezdésében a „teljes községi zárlat” szövegrész helyébe a „teljes védőkörzet” szöveg,
m) 16.  § (4)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében és 18.  § (5)  bekezdésében a „községi zárlaton” szövegrész 

helyébe a „védőkörzeten” szöveg,
n) 17.  § (3)  bekezdésében a „községi zárlaton vagy védőkörzeten” szövegrész helyébe a „védőkörzeten vagy 

megfigyelési körzeten” szöveg,
o) 19.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „illetékes állomással” szövegrész helyébe az  „illetékes élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” szöveg,
p) 22. § (4) bekezdésében az „az OÁI-be” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-be” szöveg,
q) 30. § (1) bekezdésében a „községi zárlaton, illetve védőkörzeten” szövegrész helyébe a „védőkörzeten, illetve 

megfigyelési körzeten” szöveg
lép.

25. §  A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 12. számú melléklete
a) I. fejezete 6. és 8. pontjában, II. fejezete 1. pontjában, IV. fejezete 5. és 6. pontjában, V. fejezete 5. pontjában 

az  „Állomásnak” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” 
szöveg,
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b) I. fejezete 8. pontjában az „és az ÁOGYTI-nek” szövegrész helyébe az „és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

c) I. fejezete 8. pontjában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” 
szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,

d) I. fejezete 9.  pontjában, II. fejezete 1.  pontjában, IV. fejezete 6.  pontjában az „az ÁOGYTI-nek” szövegrész 
helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,

e) IV. fejezete 2. és 7.  pontjában, V. fejezet 3., 4., és 6.  pontjában az  „Állomás” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

f ) IV. fejezete 4. pontjában az „Állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

g) IV. fejezete 5. és 7. pontjában az „az ÁOGYTI-n” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-en” szöveg,
h) IV. fejezete 5. pontjában az „az ÁOGYTI-t” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-et” szöveg,
i) IV. fejezete 4., 5. és 6. pontjában az „az ÁOGYTI” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
j) V. fejezete 1. és 2.  pontjában az  „Állomást” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságot” szöveg
lép.

26. § (1) A méhállományok védelméről és a  mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet) 40.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:

  „(2) Ha a  NÉBIH laboratóriumi vizsgálat során hazai méhészetből küldött mintában kis kaptárbogár jelenlétére 
utaló jelet talál, haladéktalanul értesíti – a  beküldő állatorvos mellett – az  illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságot és a minisztériumot. Azt a méhészetet, ahonnan a minta származik, helyi zárlat alá 
kell helyezni, továbbá az összes méhcsaládot a NÉBIH bevonásával meg kell vizsgálni.”

 (2) A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
a) 5.  § (3)  bekezdésében az  „illetékes Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás (a továbbiakban: 

állomás)” szövegrész helyébe az  „illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

b) 5.  § (4)  bekezdésében, 7.  § (2) és (3)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében és 18.  § (3)  bekezdésében 
az  „illetékes állomás” szövegrész helyébe az  „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

c) 6.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 7.  § (3)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdésében, 
27.  §-ában, 32.  § (3)  bekezdésében és 39.  § (5)  bekezdésében az  „állomás” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében az „állomásnak” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnak” szöveg,

e) 7.  § (3)  bekezdésében a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: 
minisztérium)” szövegrész helyébe a  „Vidékfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium)” 
szöveg,

f ) 16.  § (1)  bekezdésében az „az illetékes állat-egészségügyi intézetbe (a továbbiakban: intézet)” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

g) 22.  § (1)  bekezdésében, 30.  § (1) és (2)  bekezdésében, 35.  § (1) és (2)  bekezdésében az  „az intézeti 
laboratóriumi vizsgálat” szövegrész helyébe az „a laboratóriumi vizsgálat” szöveg,

h) 22.  § (2)  bekezdésében az „intézeti laboratóriumi vizsgálat” szövegrész helyébe az „laboratóriumi vizsgálat” 
szöveg,

i) 27. §-ában a „községi zárlat” szövegrész helyébe a „védőkörzet” szöveg,
j) 29. § (3) bekezdés a) pontjában, 34. § (2) bekezdés a) pontjában, 38. § b) pontjában az „az intézeti vizsgálat” 

szövegrész helyébe az „a laboratóriumi vizsgálat” szöveg,
k) 2. számú és 3. számú mellékletében a „megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás” szövegrész 

helyébe a „Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága” szöveg
lép.
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27. §  A tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet
a) 3. § (5) bekezdésében az „állomás” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóság (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” 
szöveg,

b) 3. § (6) bekezdésében az „illetékes állomásnak” szövegrész helyébe az „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

c) 3.  § (7)  bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” 
szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg

d) 3.  § (7)  bekezdésében az „állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

e) 5.  § (3)  bekezdésében az „illetékes állomást” szövegrész helyébe az „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,

lép.

28. §  A növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési 

miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 8.  § (1)  bekezdésében a  „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a  „miniszter” 

szöveg,
c) 5.  § (3)  bekezdésében a  „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakembereinek, valamint 

az  agrár-környezetvédelem és vidékfejlesztés szakértőinek” szövegrész helyébe az „agrár-környezetvédelem 
és vidékfejlesztés szakértőinek” szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ)” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

e) 7. § (3) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá 
az illetékes természetvédelmi hatóság egyetértésével” szövegrész helyébe a „miniszter hagyja jóvá” szöveg,

f ) 7. § (4) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében az „az MgSzH Központ” szövegrész 
helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

g) 12.  § (1)  bekezdésében az „az MgSzH Központ Agrobotanikai Központja (a továbbiakban: Agrobotanikai 
Központ)” szöveg helyébe az „a Növényi Diverzitás Központ (a továbbiakban: NÖDIK)” szöveg,

h) 12. § (2) bekezdésében az „Az Agrobotanikai Központ” szövegrész helyébe az „A NÖDIK” szöveg
lép.

29. §  Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet
1. 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: 

FVM)” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM)” szöveg,
2. 3.  § (5)  bekezdésében, 5.  § (2) és (3)  bekezdésében, 6.  § (3)  bekezdésében, 8.  § (2) és (3)  bekezdésében, 

10.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (4)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdésében, 16.  § (1) és (5)  bekezdésében, 
17.  §  (2)  bekezdésében, 18.  § (4)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, 20.  § (1) és (3)  bekezdésében, 
21. §-ában, 22. § (1), (3) bekezdésében, (7) bekezdésében az „az FVM” szövegrész helyébe az „a VM” szöveg,

3. 4. §-a (4) bekezdés b) pontjában a „községi zárlatot” szövegrész helyébe a „védőkörzetet” szöveg,
4. 9.  §-ához tartozó alcímben a  „Községi zárlat, védőkörzet határainak kijelölése” szövegrész helyébe 

a „Védőkörzet, megfigyelési körzet kijelölése” szöveg,
5. 9.  § (1)  bekezdésében az  „az állomás” szövegrész helyébe az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

6. 9. § (1) bekezdésében a „községi zárlatot” szövegrész helyébe a „védőkörzetet” szöveg,
7. 9. § (1) bekezdésében a „védőkörzeten” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzeten” szöveg,
8. 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 9. § (4) bekezdésében a „községi zárlat és a védőkörzet” szövegrész 

helyébe a „védőkörzet és a megfigyelési körzet” szöveg,
9. 9.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „zárlati területen belüli” szövegrész helyébe az „az intézkedéssel érintett 

területen belüli” szöveg,
10. 9. § (3) bekezdésében az „a zárlati terület” szövegrész helyébe az „az intézkedéssel érintett” szöveg,
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11. 9.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában, 10.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 
10.  § (7)  bekezdés záró szövegrészében, 11.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 13.  § (8)  bekezdésében, 15.  § 
(1) bekezdésében és (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 16. § (3) bekezdés b) pontjában, 1. számú melléklet 
3. pontjában, 2. számú melléklet 1. pont b) alpontjában az „állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

12. 10.  §-ához tartozó alcímben, 10.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a), d) és h)  pontjában és 10.  § 
(8) bekezdés nyitó szövegrészében a „községi zárlat” szövegrész helyébe a „védőkörzet” szöveg,

13. 10.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és g)  pont gc)  alpontjában, 10.  § (1)  bekezdés gc)  alpontjában és 10.  § 
(2)  bekezdés nyitó szövegrészében, valamint c)  pontjában a  „községi zárlaton” szövegrész helyébe 
a „védőkörzeten” szöveg,

14. 10.  § g)  pont ga)  alpontjában a „községi zárlaton vagy védőkörzeten belül – azonnali vágásra” szövegrész 
helyébe a „védőkörzeten belül – azonnali vágásra, vagy” szöveg,

15. 10.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és 11.  § (3)  bekezdés a) és c)  pontjában a  „községi zárlaton vagy 
a védőkörzeten” szövegrész helyébe a „védőkörzeten vagy megfigyelési körzeten” szöveg,

16. 11. §-ához tartozó alcímben a „kijelölt védőkörzetben” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzetben” szöveg,
17. 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (1) bekezdés nyitó 

szövegrészében, valamint c) és g)  pontjában, 11.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 11.  § (5)  bekezdés nyitó 
szövegrészében a „védőkörzetben” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzetben” szöveg,

18. 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „védőkörzetet” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzetet” szöveg,
19. 11. § (1) bekezdés d) pontjában a „védőkörzet” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzet” szöveg,
20. 11. § (2) bekezdés b) pontjában és 11. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és 11. § (3) bekezdés a) pontjában 

a „védőkörzeten” szövegrész helyébe a „megfigyelési körzeten” szöveg,
21. 12.  § (1)  bekezdésében az  „a megyei (fővárosi) állat-egészségügyi állomás (a továbbiakban: állomás)” 

szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
22. 13.  § (9)  bekezdésében az „Állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóság” szöveg,
23. 18.  § (1)  bekezdésében a „nemzeti laboratóriumok az  Országos Állategészségügyi Intézet (a továbbiakban: 

OÁI) és az  Állatgyógyászati, Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző Intézet (a továbbiakban: 
ÁOGYTI)” szövegrész helyébe a  „nemzeti laboratórium a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

24. 22. § (3) bekezdésében az „állomással” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósággal” szöveg,

25. 22. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „állomásokat” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságokat” szöveg,

26. 22. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „állomásnak” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

27. 1. számú melléklet 3. pontjában az „az FVM-nek” szövegrész helyébe az „a VM-nek” szöveg,
28. 4. számú mellékletében az „Országos Állategészségügyi Intézet Budapest, Tábornok u. 2. Állatgyógyászati, 

Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet, Budapest, Szállás u. 8.” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.” szöveg,

29. 6. számú melléklet e)  pontjában az  „állat-egészségügyi szolgálatok vezetőjének” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vezetőjének” szöveg,

30. 17. számú mellékletében a „… Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás” szövegrész helyébe 
„… Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság” szöveg,

31. 7. számú mellékletében, 8. számú mellékletében, 9. számú mellékletében, 13. számú mellékletében, 
14. számú mellékletében, 15. számú mellékletében, 16. számú mellékletében a „… Megyei Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Állomáshoz” szövegrész helyébe a  „… Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához” szöveg,

32. 8. számú mellékletében, 11. számú mellékletében az  „az Országos Állategészségügyi Intézet” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,

33. 10. számú mellékletében, 17. számú mellékletében a  „Szomszédos megyék állategészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző állomásai” szövegrész helyébe a  „Szomszédos megyék élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságai” szöveg,
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34. 11. számú mellékletében az  „Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomáshoz” szövegrész helyébe 
a „… Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához” szöveg,

35. 22.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, (6)  bekezdésében, és 1. számú melléklet 4.  pontjának nyitó 
szövegrészében az „Az FVM” szövegrész helyébe az „A VM” szöveg

lép.

30. §  Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésének d) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjára és területi szerveire 

(a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: 
NÉBIH), illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,

b) 2. § 19., 20., 25. pontjában, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésének b), c) pontjában, a (4) bekezdésének 
b) és c)  pontjában, valamint az  (5)  bekezdésének b), c) és pontjában, 8.  § (5)  bekezdésének bevezető 
szövegében, az  (5)  bekezdésének c)  pontjában, a  (6)  bekezdésében, a  (7)  bekezdésében, 10.  § 
(1)  bekezdésében, 11.  § (6)–(9)  bekezdésében, 12.  § (3) és (5)  bekezdésében, 14.  § (2) és bekezdésében, 
15.  § (3)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdésében, 19.  § (1)–(4)  bekezdésében, 20.  § (2)  bekezdésében, 
21.  §  (3)  bekezdésében, 22.  § (1)–(3)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdésének b)  pontjában, 27.  § 
(3)  bekezdésében, továbbá a  4. számú mellékletének, 5.4.; 8.1.4.; 8.1.7.; 8.3.3.1.  pontjában, és az  5. számú 
mellékletének 1.2.1.1.; 1.2.1.2.; 1.2.2.2.; 1.2.4.3.; 1.2.4.4.;1.3.1.;1.5.3.; 2.3.3.1.; 2.5.2.; 2.6.1.; 3.3.1.; 3.6.1. és 
a 3.6.2. pontjában az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg ,

c) 4.  § (1)  bekezdésében „az Állami Erdészeti Szolgálattal” szövegrész helyébe „az illetékes megyei 
kormányhivatal erdészeti igazgatóságával” szöveg, a  „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal” 
szövegrész helyébe a „a nemzeti park igazgatóságokkal” szöveg,

d) 4.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (6)–(7)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdésében, 16.  § (5)  bekezdésében,  
17.  §  (4)–(6)  bekezdésében, 18.  § (2)  bekezdésében, 21.  § (7)  bekezdésében, 22.  § (3)  bekezdésében,  
23.  §  (1)–(2)  bekezdésében, 24.  § (3)  bekezdésében, 25.  § (1)  bekezdésében, továbbá a  3. számú 
mellékletének 3.1. pontjában és 4. pontjában, az 5. számú mellékletének 1.2.1.3.; 1.2.2.1.; 2.1.3.; 3.3.3.; 3.3.4. és 
3.5.2. pontjában az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg ,

e) 6.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (3)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésének bevezető szövegében, 
az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,

f ) 7.  § (2)  bekezdésének c)  pontjában, (3)  bekezdésének d)  pontjában, (4)  bekezdésének c)  pontjában, 
valamint az (5) bekezdésének d) pontjában, 14. § (1), (3) 15. § (7), (10) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében  
20. § (4)–(5) bekezdésében, bekezdésében, továbbá az 5. számú mellékletének 2.5.1, 2.6.2, 3.5.1 az „az MgSzH” 
szövegrész helyébe az  „a NÉBIH, illetve az  illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
igazgatósága” szöveg,

g) 9. § (1) bekezdésében az „az MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg , a 9. § (3) bekezdésében 
az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg és a  9.  § (4)  bekezdésében az „az MgSzH” 
szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg ,

h) 9. § (1) bekezdésében, 15. § (1) és (3) bekezdésében az „az MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” 
szöveg,

i) 11.  § (3)  bekezdésében,12.  § (3)  bekezdésében, 15.  § (4)  bekezdésében, 16.  § (3)  bekezdésében, 17.  § 
(7)  bekezdésében, 19.  § (4)  bekezdésében, 20. § (6)  bekezdésének b) és c)  pontjában, valamint 3. számú 
mellékletének 1.2.  pontjában, 4. számú mellékletének 1.8.  pontjában és 5. számú mellékletének 1.1.2.4.2.; 
1.1.2.5.2.; 1.4.8.; 2.3.1.1.; és 3.3.1. pontjában az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,

j) 17. § (3) bekezdés bevezető szövegében az „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg,
k) 19. § (5) bekezdésében az „az MgSzH Központja” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
l) 20. § (3) bekezdésében az „Az MgSzH Központja” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
m) 22.  § (1)–(2)–(3)  bekezdésében az  „az MgSzH-tól” szövegrész helyébe az  „a NÉBIH-től” szöveg, a  22.  § 

(2)  és (3)  bekezdésében az „az MgSzH állít ki” szövegrész helyébe az „a NÉBIH illetve az  illetékes megyei 
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága állít ki.” szöveg,

n) 26. §-ában az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- 
és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,

o) 4. számú mellékletének 8.1.8.  pontjában és 5. számú mellékletének 2.3.1.1.  pontjában az „az MgSzH-val” 
szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hel”, szöveg,
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p) 5. számú mellékletének 1.2.1.1.; 1.2.2.2.; 1.2.4.4. és 1.5.3 pontjában az  „az MgSzH” szövegrész helyébe 
az „a NÉBIH”, valamint 1.4.8. pontjában az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,

q) 5. számú mellékletének 1.2.1.1.; 1.2.2.2.; 1.3.2. és 1.4.8.  pontjában az „az Állami Erdészeti Szolgálat Területi 
Igazgatósága” szövegrész helyébe az „az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága” szöveg, 
valamint 1.2.4.4. pontjának b) alpontjában az Állami Erdészeti Szolgálat Területi Igazgatóságának” szövegrész 
helyébe az „az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságának” szöveg,

r) 5. számú mellékletének 1.2.1.1. pontjában az „a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi 
Hivatala és területi szervei (nemzeti park igazgatóságok), 1.2.2.2.  pontjában az  „a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium területi szervei (nemzeti park igazgatóságok)” szövegrész helyébe az  „a nemzeti 
park igazgatóságok” szöveg, továbbá 1.2.4.4.  pontjának c)  alpontjában az „a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Természetvédelmi Hivatalának területi szerve” szövegrész helyébe az  „a nemzeti park 
igazgatóság” szöveg

lép.

31. §  Az Európa terv Agrárhitel programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 6/2004. (I.  22) 
FVM rendelet]
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „illetékes megyei földművelésügyi hivatal” szövegrész helyébe az „illetékes 

megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)” 
szöveg,

b) 2.  § c)  pontjában az „államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben” szövegrész 
helyébe az  „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben” 
szöveg,

c) 10.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 16.  § (1)  bekezdés d)  pontjában és 17.  § (1)  bekezdésében a „területileg 
illetékes földművelésügyi hivatal” szövegrész helyébe a „területileg illetékes földművelésügyi igazgatóság” 
szöveg,

d) 10.  § (1)  bekezdés d)  pontjában és 17.  § (1) és (5)  bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,

e) 10. § (1) bekezdés e) pontjában az „a területileg illetékes állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás” 
szövegrész helyébe az „az illetékes megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága” szöveg,

f ) 17.  § (5)  bekezdésében a „területileg illetékes földművelésügyi hivatalok” szövegrész helyébe a „területileg 
illetékes földművelésügyi igazgatóságok” szöveg,

g) 17.  § (5)  bekezdésében a  „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” 
szöveg,

h) 17. § (6) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési 
miniszter” szöveg

lép.

32. §  A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
a) 1.  § f )  pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 2. § 5. és 54. pontjában, 18. § (5) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésének a) pontjában és (5) bekezdésében, 

23. § (7) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében az „az MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg,
c) 2.  § 58. és 63.  pontjában, 6.  § (4)–(5)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdésében, 13.  § (1) és (6)  bekezdésében, 

14.  § (3)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, (3)  bekezdésének a)  pontjában és (4)  bekezdésében, 
17.  § (2)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésének d)  pontjában, (2)  bekezdésének bevezető szövegében 
és (4)  bekezdésében, 19.  § (4)  bekezdésének a) és c)  pontjában, (7)–(8)  bekezdésében, (9)  bekezdésének 
a) és b)  pontjában, 20.  § (1)  bekezdésében, 22/A.§ (3)  bekezdésében, (5)  bekezdésének b)  pontjában, 
(7)–(9)  bekezdésében és (11)  bekezdésében, 22/B.  § (2)–(3)  bekezdésében, (5)  bekezdésében,  
(8)–(11)  bekezdésében és (14)  bekezdésében, 23.  § (2), (6) és (9)  bekezdésében, 24.  § (1)–(3) és  
(6)–(9) bekezdésében, 29. §-ában, 30.§ (4) bekezdésében, (5) bekezdésének c) pontjában, (7) bekezdésének 
b)  pontjában és (10)  bekezdésében, 31.  § (3), (7), és (11)  bekezdésében, 32.  § (3)  bekezdésében, 33.  § 
(4) és  (6) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésének c) pontjában és (5) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 
(3)  bekezdésének bevezető szövegében, (3)  bekezdésének b) és d)  pontjában, valamint (4)  bekezdésében, 



65296	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	130.	szám	

37.  § (1)–(2)  bekezdésében, valamint 38.  § (1)–(4) és (6)  bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe 
az „a NÉBIH” szöveg,

d) 3/A. § (1)–(2) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 13. § (7) bekezdésében, 18. § (3) és (5)–(6) bekezdésében, 
19.  § (6) és (8)  bekezdésében, 20.  § (2)  bekezdésében, 21.  § (6)  bekezdésében, 22/A.  § (4), (6),  
(10)–(13) bekezdésében, 22/B. § (4)–(7) és (12)–(15) bekezdésében, 23. § (11) bekezdésében, 24. § (1), (4) és 
(7) bekezdésében, 31. § (1), (5)–(6) és (10) bekezdésében, 32. § (1)–(2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 
35.  § (8)  bekezdésében, 36.  § (2)  bekezdésében, 37.  § (3)–(4)  bekezdésében, valamint 38.  § (2)–(3) és  
(7)–(8) bekezdésében az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

e) 3/A.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdésében, 21.  § (5)–(6)  bekezdésében, 24.  § (2)  bekezdésében, 
valamint 31. § (3) bekezdésében az „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg,

f ) 30.  § (5)  bekezdésének d)  pontjában, (7)  bekezdésének d)  pontjában valamint 33.  § (2)  bekezdésében 
az „az MgSzH-tól” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-től” szöveg,

g) 31.  § (10)  bekezdésében, 33.  § (2)  bekezdésében, valamint 35.  § (5)  bekezdésében az  „az MgSzH-nak” 
szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,

h) 31. § (12) bekezdésében az „Az MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „A NÉBIH-nél” szöveg,
i) 35.  § (8)  bekezdésében, valamint 36.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „az MgSzH-val” szövegrész helyébe 

az „a NÉBIH-hel” szöveg,
j) 10. számú mellékletében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növénytermesztési és Kertészeti 

Igazgatóság” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szövegrész, az  „az MgSzH 
Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szövegrész, valamint az „Az MgSzH Központ” szövegrész helyébe 
az „A NÉBIH” szöveg

lép.

33. §  Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 
52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében az „állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 23. §-ának (2) bekezdése szerinti 

állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg,

b) 1.  § (3)  bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” 
szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,

c) 2.  § e)  pontjában az „állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 23.  §-a (1)  bekezdésének d)  pontja, 
valamint (2) és (3)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint állami feladatok elvégzésére feljogosított” szöveg,

d) 3.  § (4)  bekezdésében a  „megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 
(a  továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

e) 3. § (5) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és (3) bekezdésében, 
5. § (6) bekezdés c) és d) pontjában, 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében az „állomás” 
szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

f ) 5.  § (2)  bekezdésében az „állategészségügyi hatóságnak” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti 
szervnek” szöveg,

g) 5. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében és 13. §-ában az „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg,

h) 5.  § (6)  bekezdés a)  pontjában az  „állomásnál” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnál” szöveg,

i) 5.  § (7)  bekezdésében és 7.  § (3)  bekezdésében az  „állomásnak” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

j) 6.  § (1)  bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri” szövegrész helyébe a „miniszteri” 
szöveg,

k) 7.  § (6)  bekezdésében az „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
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l) 8.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „illetékes állomáson vagy intézeten keresztül” szövegrész helyébe 
az  „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságon vagy Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatalon keresztül” szöveg

lép.

34. §  A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 
53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében az „állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 23. §-ának (2) bekezdése szerinti 

állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg,

b) 1.  § (3)  bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” 
szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: VPOP)” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)” szöveg,

d) 6.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv” szöveg,

e) 8.  § (6)  bekezdésében az  „illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 
(a továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

f ) 11. § (5) bekezdésében a „VPOP” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,
g) 12. § (4) bekezdés b) pontjában, 12. § (5) bekezdés d) pontjában, 12. § (14) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés 

e)  pontjában, 17.  § (6)  bekezdésében az  „állomás” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

h) 12.  § (14)  bekezdésében, 17.  § (4)  bekezdésében az  „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg

lép.

35. §  Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi és 
állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében az „állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 23. §-ának (2) bekezdése szerinti 

állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg,

b) 1.  § (4)  bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” 
szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,

c) 1.  § (3)  bekezdésében az  „állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3.  §-ának 20.  pontjában 
meghatározott” szövegrész helyébe az „állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény szerinti” szöveg,

d) 2. § (1) bekezdés 4. pontjában az „állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 23. §-a (1) bekezdésének 
d)  pontjában, továbbá (2) és (3)  bekezdésében megnevezett” szövegrész helyébe az „élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint állami feladatok elvégzésére feljogosított” szöveg,

e) 3. § (4) bekezdésében a „megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás (a továbbiakban: 
állomás)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

f ) 3.  § (4)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 8.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és 
(4)  bekezdésében, 11.  § c)  pontjában és 12.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „állomás” szövegrész 
helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

g) 4.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 9.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 9.  § (2)  bekezdés 
c) és d)  pontjában, 9.  § (5)  bekezdésében, 10.  § (2)–(4)  bekezdésében és 13.  § (1)  bekezdésében 
az  „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

h) 5.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „a tenyésztési hatóságnak” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

i) 5.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „állategészségügyi hatóság, illetve a  tenyésztési hatóság” szövegrész 
helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
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j) 5.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az  „állomással” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósággal” szöveg,

k) 5. § (3) bekezdés a) pontjában az „illetékes állomás” szövegrész helyébe az „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

l) 11.  § a)  pontjában az  „illetékes állomásnál” szövegrész helyébe az  „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnál” szöveg,

m) 11.  § c)  pontjában az „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” 
szöveg,

n) 12.  § (3)  bekezdésében az  „állat-egészségügyi hatósággal, illetve a  tenyésztési hatósággal” szövegrész 
helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” szöveg

lép.

36. §  A harmadik országokból az  Európai Unió területére behozni kívánt állatok állat-egészségügyi ellenőrzésének 
szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében az „állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 23. §-ának (2) bekezdése szerinti 

állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg,

b) 3.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 11.  § (1) és (2)  bekezdésében, 14.  §-ában, 18.  § (3)  bekezdésében, 
20. § (1) és (2) bekezdésében az „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv” szöveg,

c) 4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „az állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „a megyei 
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: 
minisztérium)” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,

e) 8.  § (5)  bekezdésében az  „illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás” 
szövegrész helyébe az „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

f ) 16.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében, (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és (4)  bekezdésében, 
19. § (1) bekezdés f ) pontjában és (3) bekezdésében és 21. § (1) bekezdésében az „állategészségügyi hatóság” 
szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

g) 19. § (1) bekezdés nyitó szövegében az „illetékes állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „illetékes 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg

lép.

37. §  A sertéshús piaci szabályozásáról szóló 59/2004. (IV. 25.) FVM rendelet
a) 3.  §-ában a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési miniszter” 

szöveg,
b) 6.  § (1)  bekezdésében „az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg
lép.

38. §  A marha- és borjúhús piaci szabályozásáról szóló 60/2004. (IV. 25.) FVM rendelet
a) 4.  §-ában a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési miniszter” 

szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében az „az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI)” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg
lép.

39. §  A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának 
és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet
a) 3.  § (9)  bekezdésében a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot” szövegrész helyébe 

a „Vidékfejlesztési Minisztériumot” szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdésében a  „megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 

(a  továbbiakban: Állomás)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
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és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

c) 4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 4.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, 
4.  § (5)  bekezdésében az „Állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

d) a 3. számú melléklet I. cím 8. pontjában az „Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg 
illetékes megyei intézetének” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szervének” szöveg

lép.

40. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében az „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
b) 55. § (1) bekezdésében, 61. § (2) bekezdésében „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben” szövegrész 

helyébe „a Vidékfejlesztési Értesítőben” szöveg,
c) 89. § (1) bekezdésében a „köztisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg,
d) 1. számú mellékletében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ..... Megyei Vadászati Hatóság” 

szövegrész helyébe „.... Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság” szöveg lép,
e) 4. számú mellékletében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ..... Megyei Vadászati Hatóság” 

szövegrész helyébe „.... Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság” szöveg,
f ) 6. számú melléklet 6.2.  pontjában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 

„.megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság” szöveg,
g) 9. számú melléklet I.  pontjában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ..... Megyei Vadászati 

Hatóság” szövegrész helyébe „.... Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság” szöveg,
h) 10. számú melléklet II.  pontjában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ..... Megyei Vadászati 

Hatóság” szövegrész helyébe „.... Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság” szöveg,
i) 11. számú melléklet I.  pontjában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ..... Megyei Vadászati 

Hatóság” szövegrész helyébe „.... Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság” szöveg,
j) 18. számú melléklet II.  pontjában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ..... Megyei Vadászati 

Hatóság” szövegrész helyébe „.... Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság” szöveg
lép.

41. §  A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában „a megyei (fővárosi) növény- és talajvédelmi szolgálatok (a továbbiakban: 

Szolgálat)” szövegrész helyébe „a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságai 
(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szöveg,

b) 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában „a Növény-és Talajvédelmi Központi Szolgálat (a továbbiakban: Központi 
Szolgálat)” szövegrész helyébe „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

c) 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 
„a Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,

d) 5.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (3)  bekezdésében „a Szolgálat” 
szövegrész helyébe „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében „a Szolgálattal” szövegrész helyébe „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósággal” szöveg,

f ) 5.  § (2)  bekezdés a)  pontjában „a Szolgálatnál” szövegrész helyébe „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnál” szöveg,

g) 5. § (2) bekezdésében „a Központi Szolgálat” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg,
h) 5. § (3) bekezdésében „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe „a vidékfejlesztési 

miniszter” szöveg,
i) 6.  § (4)  bekezdésében „A Szolgálat” szövegrész helyébe „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóság” szöveg,
j) 8.  § (1)  bekezdésében a „Szolgálat” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóság” szöveg,
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k) 3. számú mellékletében a  „Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat” szövegrész helyébe a  „Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság” szöveg

lép.

42. §  Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 

(a  továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

b) 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  §-ában „az állomás” szövegrészek helyébe „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

c) 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (3)  bekezdésében az  „állomásnak” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg

lép.

43. §  A tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól szóló 129/2004. (VIII. 25.) 
FVM rendelet 1.  § (2)  bekezdésében „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjához” szövegrész helyébe 
„a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz” szöveg lép.

44. §  A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az  Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek 
erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
a) 9.  § (2)  bekezdésében „az illetékes erdészeti hatóságnak” szövegrész helyébe „az illetékes megyei 

kormányhivatal erdészeti igazgatóságnak (a továbbiakban: erdészeti hatóság)” szöveg,
b) 9.  § (3)  bekezdésében „az Állami Erdészeti Szolgálat területileg illetékes igazgatósága (a továbbiakban: 

erdészeti hatóság)” szövegrész helyébe „az erdészeti hatóság” szöveg,
c) 14.  § (1)  bekezdésében „az Állami Erdészeti Szolgálat területileg illetékes igazgatóságánál” szövegrész 

helyébe „az illetékes erdészeti hatóságnál” szöveg
lép.

45. §  A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló 
szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében „az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet” szövegrész helyébe 

„a VM Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe „a vidékfejlesztési 

miniszter” szöveg,
c) 1. számú mellékletében „az FVM” szövegrész helyébe „a VM” szöveg
lép.

46. §  A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a  központi költségvetés, valamint az  Európai Mezőgazdasági Orientációs 
és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet
a) 30.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” 

szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: 
földművelésügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 30.  § (5)  bekezdésében, 44.  § (5)  bekezdésében, 45.  § (5)  bekezdésében, 46.  § (5)  bekezdésében és 
a 48. § (5) bekezdésében az „MgSzH” szövegrész helyébe a „földművelésügyi igazgatóság” szöveg lép,

c) 36.  § (3)  bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe a „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” 
szöveg

lép.

47. §  Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára 
vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet 4. számú 
melléklet 1. pontjában a „megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának” szöveg lép.
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48. §  A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet
a) 5.  § (3)  bekezdésében a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot” szövegrész helyébe 

a „Vidékfejlesztési Minisztériumot” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében a  „Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomást (a továbbiakban: 

állomás)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

c) 5.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (5)  bekezdésében, 9.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 
12.  §  (4)  bekezdésében, 13.  § (4)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdés felvezető szövegében, 17.  §  
(2)–(4)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (3) és (4)  bekezdésében, 21.  § (5)  bekezdésében, 
23.  §  (2)  bekezdésében, 25.  § (2)  bekezdésében, 27.  § (2)  bekezdés felvezető szövegében, 28.  § 
(2) bekezdésében, 31. § (1) bekezdés felvezető szövegében, 41. § (2) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében, 
44.  § (8)  bekezdés a)  pontjában, 44.  § (9)  bekezdésében, 55.  § (5)  bekezdés b)  pontjában, 57.  §  
(2)–(3)  bekezdésében, 59.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 59.  § (4)  bekezdés felvezető szövegében, 61.  § 
(1)  bekezdésében, 62.  § (4)  bekezdésében, 63.  § (4)  bekezdésében, 65.  § (5)  bekezdés c)  pontjában, 
66. §  (2) bekezdésében, 67. § (2) bekezdésében, 87. § (3) bekezdésében, 5. számú melléklet 2.1. pontjában 
és 3.2.  pontjában, 6. számú melléklet 4.2.  pontjában és 4.3.  pontjában, 8. számú melléklet 2.1.  pontjában 
és 2.2.2.4. pontjában, 15. számú melléklet 5. pontjában, 16. számú melléklet A. rész 1. pont cc) alpontjában 
az „állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében az „állomást” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében az „állomással” 
szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” szöveg,

f ) 78. § (2) bekezdésében az „állomások” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságok” szöveg

lép.

49. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a  vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
a) 1.  §-ában a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” 

szöveg,
b) 1. számú melléklet VI.  pont 3.  alpontjában az  „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról 

és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az  „a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet” szöveg

lép.

50. §  A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet
a) 3.  §-ában a  „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és a  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala és a  Vidékfejlesztési 
Minisztérium” szöveg,

b) 10.  § (2)  bekezdésében az  „az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző Intézet” 
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,

c) 10.  § (2)  bekezdésében a  „megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer- ellenőrző állomásoknak 
(a továbbiakban: Állomás)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatóságainak (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

d) 11.  § (1)  bekezdésében az  „az Állomásnál” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnál” szöveg,

e) 11.  § (2) és (4)  bekezdésében az  „az Állomás” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
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f ) 11.  § (3)  bekezdésében az  „az Állomás” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

g) 11.  § (5)  bekezdésének 1. mondatában az „Állomást” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,

h) 11.  § (5)  bekezdésében az „Állomás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

i) 11.  § (5)  bekezdésében a  „Magyar Élelmiszer-biztonsági” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági” szöveg,

j) 2. számú melléklet 6.  pontjában az  „az ÁOGYTI-nél” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatalnál” szöveg

lép.

51. §  A Duna Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 10/2006. (II. 3.) FVM rendelet 2. § k) pontjában a „Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium megyei földművelésügyi hivatalaival” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatóságával” szöveg lép.

52. §  Az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 
31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendelet
a) 7.  § (1)  bekezdésében „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe a  „a megyei kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 7.  § (2)  bekezdésében „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

c) 7.  § (3)  bekezdésében „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

d) 8.  §-ában „a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe „a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Központi Hivatala” szöveg,

e) 8.  §-ában „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe „a Vidékfejlesztési 
Minisztérium” szöveg,

f ) 10. §-ában „az állatorvos”szövegrészek helyébe „a hatósági állatorvos” szöveg,
g) 10. §-ában „az MgSzH területi szerve” szövegrészek helyébe „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóság” szöveg,
h) 10. § (1) bekezdés első mondatában a „Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt” szövegrész helyébe a „Nemzeti 

Élelmiszer-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
i) 10.  § (1)  bekezdés második mondatában a  „Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe 

a „NÉBIH” szöveg,
j) 10.  § (2)  bekezdésében „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe „az élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,
k) 10. § (2) bekezdésében „az MgSzH Központjának” szövegrész helyébe „a NÉBIH-nek” szöveg,
l) 10. § (2) bekezdésében „az MgSzH Központja” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg
lép.

53. §  A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) 
FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ” szövegrész helyébe 

„a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
b) 7.  § (4)  bekezdésében a  „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel” szövegrész helyébe 

a „vidékfejlesztési miniszterrel” szöveg,
c) 7.  § (4)  bekezdésében „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveivel (a továbbiakban: MgSzH 

területi szerve)” szövegrész helyébe „a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságával 
(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szöveg,

d) 13.  §-ában, 14.  § (2)  bekezdésében, 17.  § (6)  bekezdésében az  „az MgSzH területi szerve” szövegrészek 
helyébe az „a növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg 

lép.
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54. §  Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) 
FVM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál” szövegrész helyébe a „Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében a „megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal (a továbbiakban: megyei MgSzH)” 

szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: 
növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében az „Az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „A növény- 
és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,

d) 3. § (2) és (3) bekezdésében az „az MgSzH területi szerve” szövegrészek helyébe az „a növény- és talajvédelmi 
igazgatóság” szöveg,

e) 4.  §-ában a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a  „Vidékfejlesztési 
Minisztérium” szöveg

lép.

55. §  Az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet
a) 7.  § (2)  bekezdésében a  „megyei (fővárosi) földhivatal” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei 

kormányhivatal földhivatala” szöveg,
b) 24.  § (3)  bekezdésében „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 

„a Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg
lép.

56. §  A Balatoni Borvidék Régió szabályzatáról szóló 62/2006. (IX. 7.) FVM rendelet
2.  § i)  pontjában „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megyei földművelésügyi hivatalaival” 
szövegrész helyébe „a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságával” szöveg lép.

57. §  Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) 
FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében az „állomás” szövegrész helyébe a „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

b) 4.  § (2)  bekezdésében az „állomás” szövegrész helyébe „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg

lép.

58. §  A géntechnológiával módosított, a  hagyományos, valamint az  ökológiai gazdálkodással termesztett növények 
egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet
a) 9.  §-ában „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei” szövegrész helyébe „a megyei 

kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,
b) 1. számú mellékletében a „141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „2007. évi XVII. törvény 

28. §-a” szöveg
lép.

59. §  A szőlő szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában az „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának (a továbbiakban: 

MgSzH Központja)” szöveg helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” 
szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában, 21.  pontjában, 28.  pontjában, 4.  § (2)  bekezdésében, 7.  § (2)  bekezdés 
a) és d)  pontjában, 8.  § (9)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdésében, 13.  § (4)  bekezdésében, 14.  § (1) és 
(5)  bekezdésében, (7)–(9)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdésének bevezető szövegében, (3)  bekezdésében 
és (7)  bekezdésében, 16.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, 17.  § (6)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében, 
2. számú melléklet I./1. pontjában, 5. számú mellékletének II. részében, 8. számú melléklet I./3. pontjában és 
II./2.2.4. pont i) alpontjában az „az MgSzH Központja” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
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c) 3.  § (1)  bekezdés 8–9.  pontjában, 5.  § (3)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdésében, (9)  bekezdésében, 
17. § (1) bekezdésében az „az MgSzH Központjához” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg,

d) 4.  § (1) és (3)  bekezdésében, 5.  § (2)–(3)  bekezdésében, 7.  § (1) és (7)  bekezdésében, 8.  § (11)  bekezdés 
c) pontjában, 9. § (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 14. § (6) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 
16.  § (1)  bekezdésében és (4)  bekezdés b)  pontjában, 8. számú melléklet II./2.1.  pontjában az „az MgSzH 
Központjának” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek szöveg,

e) 6. § (2) bekezdés g) pontjában az „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervétől (a továbbiakban: 
MgSzH területi szerve) szövegrész helyébe az  „a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
igazgatóságától (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság) szöveg,

f ) 6. § (2) bekezdés g) pontjában, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (11) bekezdés e) pontjában, 9. § (1) bekezdésében, 
11. § (1) bekezdésében, az „az MgSzH Központjától” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-től szöveg,

g) 6.  § (3)  bekezdésében, 7.  § (7)  bekezdésében, 8.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, (6)  bekezdés c)  pontjában, 
(9)  bekezdés d)  pontjában, (12)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdésében, 13.  § (4)  bekezdésében, 
14. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés c) pontjában, 2. számú melléklet I./1. pontjában, 8. számú melléklet 
I./6.  pontjában, II./2.1.3.  pontjában, II./2.3.6.  pontjában, és II./2.3.8.  pontjában az „az MgSzH területi szerve” 
szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,

h) 6.  § (3)  bekezdésében, 7.  § (1) és (8)  bekezdésében, 8.  § (3)–(4), (6)  bekezdés bevezető szövegében, 
(7)  bekezdésében és (12)–(13)  bekezdésében, 9.  § (2)–(3)  bekezdésében, 14.  § (4)  bekezdésében, 
15.  §  (8)  bekezdésében, 16.  § (2)–(3)  bekezdésében, 18.  § (2)–(3)  bekezdésében az „Az MgSzH Központja” 
szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

i) 7.  § (4)  bekezdésében, 8. számú melléklet II./2.1.4.  pontjában az „Az MgSzH területi szervétől” szövegrész 
helyébe az „A növény- és talajvédelmi igazgatóságtól” szöveg,

j) 7. § (5) bekezdésében az „az MgSzH Központi, illetve területi szervei” szövegrész helyébe az „a NÉBIH, illetve 
a növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,

k) 8. § (11) bekezdés c) pontjában, 13. § (2) bekezdésében, 8. számú melléklet II./1.1. pontjában az „az MgSzH 
területi szervének” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi igazgatóságnak” szöveg,

l) 9. § (3) bekezdésében az „az MgSzH központi szervének” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
m) 13.  § (2)  bekezdésében és a  16.  § (1)  bekezdésében az  „Az MgSzH Központjának” szövegrész helyébe 

az „A NÉBIH-nek” szöveg,
n) 15.  § (7)  bekezdésében, 18.  § (3)  bekezdésében az „a területi szervei” szövegrész helyébe az „a növény- és 

talajvédelmi igazgatóságok” szöveg,
o) 17. § (4) bekezdésében az „az MgSzH Központját” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-et” szöveg,
p) 18.  § (1)  bekezdésében az  „az MgSzH területi szervei” szövegrész helyébe az  „a növény- és talajvédelmi 

igazgatóságok” szöveg,
q) 8. számú melléklet I./3.  pontjában az „az MgSzH illetékes területi szerve” szöveg helyébe az „az illetékes 

növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,
r) 8. számú melléklet II./ 2.1. pontjában az „az illetékes MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az illetékes 

növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,
s) 8. számú melléklet II./2.3.8. pontjában, 9. számú melléklet 10. pontjában az „az MgSzH Központ” szövegrész 

helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
t) 9. számú mellékletének 9. pontjában az „az MgSzH illetékes területi szervétől” szöveg helyébe az „az illetékes 

növény- és talajvédelmi igazgatóságtól” szöveg,
u) 9. számú melléklet 9.  pontjában és 10.  pontjában az  „az MgSzH Központtól” szövegrész helyébe 

az „a NÉBIH-től” szöveg
lép.

60. §  Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai 
gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet
a) 2.  §-ában a „megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal 

növény-és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,
b) 2. §-ában az „a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe az „a Pest 

Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága” szöveg,
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c) 4.  § (2)  bekezdésében az  „a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 
(a  továbbiakban: R.) 12.  §-ának (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „a növényvédelmi tevékenységről 
szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (5) bekezdésében” szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében „az R. 1/A. számú melléklete” szövegrész helyébe „az R. 1. mellékletének B. része” szöveg
lép.

61. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2. számú mellékletében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szöveg lép.

62. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz 
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 
9. § (3) bekezdésében „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a gazdálkodás helye szerint illetékes területi hivatala” 
szövegrész helyébe „a gazdálkodás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” 
szöveg lép.

63. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az energetikai célból termesztett növények termesztéséhez nyújtható 
kiegészítő támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 33/2007. (IV. 26.) FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész 

helyébe „a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe „a vidékfejlesztési 

miniszter” szöveg,
c) 5.  § (1)  bekezdésében, „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben” szövegrész helyébe 

„a Vidékfejlesztési Értesítőben” szöveg
lép.

64. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott 
egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott 
feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet
a) 3.  § első mondatában „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési 

Intézete” szövegrész helyébe „a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete” szöveg,
b) 9.  §-ában „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal” szövegrész helyébe „a Vidékfejlesztési 

Minisztériummal” szöveg
lép.

65. §  Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről szóló 
49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében „az üzemeltetési helye szerint területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal területi szervéhez” szövegrész helyébe „az üzemeltetési helye szerint illetékes megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságához” szöveg,

b) 6.  § (2)  bekezdésében az  „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szöveg,

c) 10.  § (2)  bekezdésében „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH 
Központja)” szövegrész helyébe „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

d) 11. §-ában „Az MgSzH Központja” szövegrész helyébe „A NÉBIH” szöveg
lép.

66. §  Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az  értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak 
élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 11.  § (1)  bekezdésében 
a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szöveg lép.
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67. §  Az egyes kereskedelmi vállalkozások által 2007. évben igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 
76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
a) 1. § i)  pontjában „MgSzH: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a  „NÉBIH: Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal)” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében az „FVM” szövegrész helyébe a „VM” szöveg,
c) 5. § (7)  bekezdésében „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban FVM)” szövegrész 

helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM)” szöveg,
lép.

68. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó 
támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet
a) 9.  § (2)  bekezdés b)  pontjában „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) 

a  kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szerve” szövegrész helyébe „a kérelmező lakóhelye 
szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 
(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 9.  § (2)  bekezdés c)  pontjában „az MgSzH-nak a  munkavállaló lakóhelye szerint illetékes területi szerve” 
szövegrész helyébe „a munkavállaló lakóhelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága” szöveg,

c) 3. számú melléklet 1.1.3.  pontjában az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg

lép.

69. §  Az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 
89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet
a) 1.  § a)  pontjában a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH 

területi szerve)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága [a továbbiakban: 
(a továbbiakban: erdészeti igazgatóság)]” szöveg,

b) 1.  § c)  pontjában, 4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 6.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 
6. § (3) bekezdésében, 6. § (3) bekezdés a) pontjában, 6. § (3) bekezdés b) pontjában, 8. § (1) bekezdésében, 
8.  §  (4)–(6)  bekezdésében, 9.  § (1), (4), (5) és (7)  bekezdéseiben, 10.  § (1)–(3)  bekezdésében, 11.  §-ban 
az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóság” szöveg,

c) 5.  § (3)  bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe „vidékfejlesztési 
miniszter” szöveg

d) 8. § (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe „NÉBIH” szöveg,
e) 9. § (2)  bekezdésében a  „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM)” 

szövegrész helyébe a „a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM)” szöveg,
f ) 9. § (7) bekezdésében az „ az FVM” szövegrész helyébe a „a VM” szöveg
lép.

70. §  Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű (de minimis) 
támogatásáról, a  személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből szóló 
91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet
a) 1. § a ) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe 

a „ Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM)” szövegrész 

helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM)” szöveg
c) 5.  § b)  pontjában az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe a „a megyei kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság)” szöveg,
d) 6. § (1)  bekezdésben a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe „vidékfejlesztési 

miniszter” szöveg,
e) 6. § (2)  bekezdésében, 7.  § (1) és (4)  bekezdésében, 8. § (1)  bekezdésében, 9. § g) és h)  pontjában, 10.  § 

(2) bekezdésének c) pontjában 10. § (6) bekezdésében 11. § (3) bekezdés c) pontjában 11. § (5) bekezdésében 
12. § (3) bekezdés c) pontjában 12. § (5) bekezdésében 14. § (5) bekezdésében 15. § (1)–(4) bekezdésében 
16. §-ban 17. §-ban az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóság” szöveg,
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f ) 7. § (1) és (3)  bekezdésében, 15. § (3) és (4)  bekezdésben az  „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe 
a „a NÉBIH” szöveg,

g) 15. § (3) és (4) bekezdésében az „FVM” szövegrész helyébe a „VM” szöveg,
h) 18. § (3)  bekezdésében a „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „a VM” 

szöveg
lép.

71. §  A biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) 
támogatás feltételeiről szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet
a) 5. § (1)  bekezdésben a  „a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: MgSzH)” 

szövegrész helyébe a  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságához (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében a „a megyei MgSzH” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

c) 7. § (6)  bekezdésében a  „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 
a „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,

d) 1. számú mellékletben a  „a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz” szövegrész helyébe 
a „a  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szöveg,

e) 1. számú melléklet végén az aláírás résznél a „megyei MgSzH vezetője” szövegrész helyébe a „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vezetője” szöveg,

f ) 3. számú mellékletben az „az MgSzH” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg
lép.

72. §  A belterületi szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a  2007. évi tavaszi fagykárok miatt keletkezett veszteségek 
csekély összegű támogatásáról szóló 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelet
a) 2. § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál (a továbbiakban: MgSzH)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (a továbbiakban: NÉBIH) szöveg,
b) 3. § (1), (4), (5) bekezdésében, 3. számú mellékletben az „az MgSzH” szövegrész helyébe a „a NÉBIH” szöveg,
c) 3. § (5) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium)” 

szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg
lép.

73. §  A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a  2007. évi tavaszi fagykárok miatt száz százalékos terméskiesést 
elszenvedett termelők egyszeri csekély összegű támogatásáról szóló 97/2007. (IX. 19.) FVM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a  „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál (a továbbiakban: MgSzH)” 

szövegrész helyébe a „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 2. § (4) bekezdésben a „az MgSzH-hoz”szövegrész helyébe a „a NÉBIH-hez”szöveg,
c) 3.  § (1)  bekezdésben a „az illetékes MgSzH területi szervéhez” szövegrész helyébe a „az illetékes a  megyei 

kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szöveg,
d) 3. § (3) bekezdésben a „Az MgSzH” szövegrész helyébe a „A NÉBIH” szöveg,
e) 3. § (4) és (5) bekezdésben, az 1. számú mellékletben az „MgSzH” szövegrész helyébe „NÉBIH”szöveg,
f ) 3.  § (4)  bekezdésben a „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium” 

szövegrész helyébe a „a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
g) 1. számú mellékletében a „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „a NÉBIH-hez” 

szöveg,
h) 1. számú mellékletben az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe a „a NÉBIH-nek” szöveg,
i) 1. számú mellékletben és 2. számú mellékletben aláírás helyén szereplő „Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal” szövegrész helyébe „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg
lép.

74. §  A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet
a) 1.  § c)  pontjában a  „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a  „vidékfejlesztési 

miniszter” szöveg,
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b) 1.  § d)  pontjában, valamint Mellékletében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész 
helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) szövegrész 
helyébe a  „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi 
igazgatóság)” szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe „a földművelésügyi igazgatósághoz” szöveg,
e) 6.  § (2)–(3)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében „az MgSzH” szövegrész helyébe „a földművelésügyi 

igazgatóság” szöveg
lép.

75. §  A „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 
10.  §  (2)  bekezdés a)  pontjában és 2. számú mellékletében az „illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal” szövegrész helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szöveg lép.

76. §  A termésbecslésről szóló 109/2007. (IX. 28.) FVM rendelet
a) 2.  § b)  pontjában „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének (a továbbiakban: MgSzH) 

szövegrész helyébe a  „a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: 
földművelésügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdésében „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: Központ)” 
szövegrész helyébe „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

c) 3. § (1)–(3) bekezdésében „az MgSzH” szövegrész helyébe „a földművelésügyi igazgatóság” szöveg,
d) 3. § (3) bekezdésében „a Központnak” szövegrész helyébe „a NÉBIH-nek” szöveg,
e) 3. § (4) bekezdésében „a Központ” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg,
f ) 3.  § (4)  bekezdésében „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe 

„a Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szöveg,
g) Mellékletében „az MgSzH Földművelésügyi Igazgatóságához” szövegrész helyébe a  „kormányhivatal 

földművelésügyi igazgatóságához” szöveg, az  „az MgSzH Földművelésügyi Igazgatósága az  MgSzH 
Központjához” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a NÉBIH-hez” szöveg, 
az „az MgSzH Központ az  FVM Szakigazgatási Főosztályához” szövegrész helyébe az „a NÉBIH a  VM–hez” 
szöveg

lép.

77. §  A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítéséhez
biztosítandó többlettámogatás feltételeiről szóló 113/2007. (X. 10.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe a  „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében az „Az MgSzH” szövegrész helyébe a „A NÉBIH” szöveg
lép.

78. §  Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében a „megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint 

a  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: Központ, Központ és Hivatal 
a  továbbiakban együtt: szolgáltató)” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság), valamint a  Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH, NÉBIH és növény- és talajvédelmi igazgatóság a  továbbiakban 
együtt: szolgáltató) szöveg,

b) 4.  § (1)  bekezdésében „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 
„a Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében „a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert” szövegrész helyébe „a vidékfejlesztési 
minisztert” szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a „területi szervéhez” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi igazgatósághoz” 
szöveg,

e) 5.  § (2)  bekezdésében, 6.  § (1)–(2)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében a  „Hivatal” szövegrész helyébe 
a „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,
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f ) 6. § (1) bekezdésében „a Központnak” szövegrész helyébe „a NÉBIH-nek” szöveg,
g) 6. § (2)–(3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében „a Központ” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg,
h) 7.  § (1)  bekezdésében „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek” szövegrész helyébe 

„a vidékfejlesztési miniszternek” szöveg,
i) 2. számú mellékletében „Az MgSzH elnökének igazolása, hogy a  117/2007. (X. 10.) FVM rendelet alapján 

tárgyhónapban az  MgSzH területi szervei által elvégzett szántóföldi, kertészeti, engedélyes faiskolai és 
erdészeti vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag-előállításra használt területek növényegészségügyi 
vizsgálatok alapján mely költségek merültek fel;”szövegrész helyébe a  „A NÉBIH elnökének igazolása, 
hogy a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet alapján tárgyhónapban a növény- és talajvédelmi igazgatóság által 
elvégzett szántóföldi, kertészeti, engedélyes faiskolai és erdészeti vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag-
előállításra használt területek növényegészségügyi vizsgálatok alapján mely költségek merültek fel;”, 
„Az MgSzH által kiállított számla számának megjelölése;” szövegrész helyébe „A növény- és talajvédelmi 
igazgatóság által kiállított számla számának megjelölése;” szöveg

lép.

79. §  A tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
a) 2. § 3. és 18. pontjában, 8. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
b) 2.  § 10.  pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „megyei 

kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szöveg,
c) 2.  § 20.  pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal” szöveg
lép.

80. §  A baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.) 
FVM rendelet
a) 2. § b) pontjában a „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központja)” 

szövegrész helyébe a „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 2.  § c)  pontjában, 4.  § (1)  bekezdésben, 5.  §-ban, 6.  § (3)  bekezdésben, 9/A.  § (3) és (4)  bekezdésben 

az „az MgSzH Központja” szövegrész helyébe a „a NÉBIH” szöveg,
c) 3.  § (1)  bekezdésben a  „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének (a továbbiakban: 

MgSzH területi szerve)” szövegrész helyébe a  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

d) 4.  § (4)  bekezdésben, 6.  § (3)  bekezdésben, 8.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 10.  § (1) és (3)  bekezdésben, 
1.  számú melléklet 2.1 pontjában a „Az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésben az „az MgSzH területi szervétől” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságától” szöveg,

f ) 9/A.  § (3)  bekezdésben az „az MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe a „a élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,

lép.

81. §  A 2007. évi tavaszi fagykár következtében kialakult árbevételkiesés kompenzálására az  egyes kereskedelmi 
vállalkozások által igénybe vehető kedvezményes hitelről szóló 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet
a) 5.  § (2)  bekezdésben a  „a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: 

MgSzH)” helyébe a „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 
(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 6.  § (1)  bekezdésben a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” helyébe a  „Vidékfejlesztési 
Minisztérium” szöveg,

c) 4. mellékletben a „a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg

lép.
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82. §  A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI.28.) FVM rendelet
a) 1.  § (2) és (8)  bekezdésében „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 

„a Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,
b) 2.  § (2)  bekezdés d)  pontjában „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” 

szövegrész helyébe „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 
(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

c) 2.  § (5)  bekezdésében, 2.  § (6)  bekezdés h)  pontjában, 2.  § (7)  bekezdés g)  pontjában „az MgSzH-nak” 
szövegrész helyébe „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

d) 1. számú Melléklet 4.6.  pontjában „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a  Vám- és Pénzügyőrség” 
szövegrész helyébe „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,

e) 1. számú Melléklet 4.6. pontjában „a Magyar Államkincstár Rt.” szövegrész helyébe „a Magyar Államkincstár” 
szöveg

f) 1. számú Melléklet 8.1.  pontjában „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

lép.

83. §  A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet
a) 2.  § 21.  pontjában „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe „a megyei 

kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szöveg,
b) 2.  § 32.  pontjában „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervén” szövegrész helyébe 

„az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságon” szöveg,
c) 2.  § 32.  pontjában „a területi szerv” szövegrész helyébe „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóság” szöveg,
d) 2.  § 33.  pontjában „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központján” szövegrész helyébe „a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalon” szöveg,
e) 32/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 32/A.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Központja” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
f ) 48.  § (3) és (5)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi 

Diagnosztikai Igazgatósága” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága” szöveg,

g) 50.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állatgyógyászati Termékek 
Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek 
Igazgatósága” szöveg

lép.

84. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” (a továbbiakban: NÉBIH) szöveg,
b) 6.  § (13)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MGSZH)” szövegrész 

helyébe a „NÉBIH” szöveg
lép.

85. §  A földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 
8/2008. (I. 23.) FVM rendelet
a) 1.  § (4)  bekezdésében „az FVM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola, az  FVM Kelet-magyarországi 
Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és az  FVM Dunántúli 
Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium” 
szövegrész helyébe „a VM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola, a  VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és a  VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel 
Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium” szöveg,
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b) 2. számú melléklete 45.  pontjának IV. alcímében az  „Állami Erdészeti Szolgálat” és „Erdészeti Szolgálat” 
szövegrész helyébe az „erdészeti igazgatás” szöveg

lép.

86. §  Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet
a) 2.  § 2.  pontjában az  „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” 

szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei (a továbbiakban: Hivatal)” 

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 
(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

c) 3. § (2) és (3) bekezdésében, 12. § (6) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint (2) és 
(4) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 2. számú melléklet V. rész 3. pontjában az „a Hivatal” szövegrész 
helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében, 13. §-t megelőző alcímben, 13. § (3) bekezdésében az „A Hivatal” szövegrész helyébe 
az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

e) 3.  § (2)  bekezdésében, 12.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdésében „a Hivatalnak” szövegrész helyébe 
„az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

f ) 13.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját (a továbbiakban: 
Központ)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

g) 13. § (2) bekezdésében a „Központot” szövegrész helyébe a „NÉBIH-et” szöveg,
h) 14. § c) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, a „Központ” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
i) 13.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 15.  § (4)  bekezdésében a „Hivatalt” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
j) 2. számú melléklet II. rész 2. pontjában az „a Hivatallal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatósággal” szöveg,
k) 4. számú melléklet IV. rész 2.  pontjában a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” Szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg
lép.

87. §  A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és 
ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet
a) 3.  § (4)  bekezdésében az  „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 

az „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,
b) 7.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „az MgSzH Központja” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) és a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

c) 7.  § (1)  bekezdés b)  pontjában „az MgSzH Központja és területi szervei” szövegrész helyébe „a NÉBIH és 
a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg

lép.

88. §  A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet
a) 4. § (7) bekezdésben a „az illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: megyei 

MgSzH)” szövegrész helyébe a  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 5. § a) pontban a „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának (a továbbiakban: MgSzH Központ)” 
szövegrész helyébe a „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

c) 5. § c) pontban a „megyei MgSzH-t” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságot” szöveg,

d) 5.  § g)  pontban az  „az illetékes megyei MgSzH” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

e) 5.  § h)  pontban a  „megyei MgSzH-nak” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

f ) 5. § h) pontban, 2. melléklet 1. pontban az „MgSzH Központjának” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg,
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g) 6.  § (5)  bekezdésben a  „a megyei MgSzH” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

h) 2. melléklet 2. pontban az „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg

lép.

89. §  A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 
27/2008. (III. 12.) FVM rendelet
a) 1.  § g)  pontjában „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe „a megyei 

kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg helyébe „a Vidékfejlesztési 

Minisztérium” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdésében „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe „a vidékfejlesztési 

miniszter” szöveg
lép.

90. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  öntözés, a  melioráció és a  területi vízgazdálkodás 
mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3.  mellékletének 3.  pont 78. és 79. sorában az „MgSzH” szövegrész helyébe 
a „NÉBIH” szöveg lép.

91. §  A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet
a) 5.  § (2)  bekezdésében az „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe az „a termeltető székhelye szerint illetékes 

megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)” 
szöveg,

b) 5. § (6)–(7) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi igazgatóság” szöveg,
c) 5. § (7) bekezdésében az „az MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi igazgatóságnál” szöveg,
d) 6. §-ában az „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi igazgatósághoz” szöveg,
e) 7. § (1)–(3) bekezdésében az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A földművelésügyi igazgatóság” szöveg,
f ) 8. § (2) bekezdésében az „MgSzH-hoz” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi igazgatósághoz” szöveg
lép.

92. §  A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) Növénytermesztési Igazgatósága 

(a  továbbiakban: növénytermesztési hatóság)” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), illetve az  illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
igazgatósága” szöveg,

b) 3.  § (4)  bekezdésében az  „Az MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi Igazgatósága 
(a  továbbiakban: növényvédelmi hatóság)” szövegrész helyébe az  „A NÉBIH, illetve az  illetékes megyei 
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,

c) 5.  § (4)  bekezdésében, (5)  bekezdésének c)  pontjában, (6)  bekezdésének b)  pontjában, (9)  bekezdésében, 
7.  § (6)  bekezdésében és (8)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdésében, 9.  § (4)  bekezdésében, 11.  § (1) és 
(3) bekezdésében, valamint 12. §-ában az „a növénytermesztési hatóság” szövegrész helyébe a „NÉBIH, illetve 
az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,

d) 7.  § (5)  bekezdésében és (9)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésének bevezető szövegében és 10.  §  
(1)–(2)  bekezdésében az „A növénytermesztési hatóság” szövegrész helyébe az „A NÉBIH, illetve az  illetékes 
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,

e) 4.  § (5)  bekezdésének a) és b)  pontjában, valamint a  (6)  bekezdésében az  „a növényvédelmi hatóság” 
szövegrész helyébe a  „NÉBIH, illetve az  illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
igazgatósága” szöveg,

f ) 7.  § (2)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdésében és a  11.  § (3)  bekezdésében az „az MgSzH Központja által 
rendszeresített és az  MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „a NÉBIH” szöveg,
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g) 3. számú mellékletében és 5. számú mellékletében az „MgSzH Központ, Növénytermesztési és Kertészeti 
Igazgatóság, Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály” szövegrész helyébe 
a „ Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,

h) 5. számú mellékletében az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „ a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” szöveg

lép.

93. §  Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes 
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
a) 10.  § (7)  bekezdésében a  „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a  környezetvédelmi és vízügyi 

miniszterrel együttműködve” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési miniszter” szöveg,
b) 6. számú melléklet függelékében a „területileg (telephely szerint) illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal megyei növény- és talajvédelmi igazgatóságai (a továbbiakban: MGSZH NTI)” szövegrész helyébe 
a „telephely szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: 
növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szöveg,

c) 6. számú melléklet függelékében a „megyei MGSZH NTI-nél” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi 
igazgatóságnál” szöveg,

d) 6. számú melléklet függelékében az „az MGSZH NTI-k (www.ontsz.hu)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (www.nebih.gov.hu)” szöveg,

e) 6. számú melléklet függelékében a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (www.fvm.hu), 
a  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (www.kvvm.hu)” szövegrész helyébe a  „Vidékfejlesztési 
Minisztérium (www.vm.gov.hu)” szöveg

lép.

94. §  A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) 
FVM rendelet
a) 3. § a) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) Melléklete 5.1. és 5.2.  pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „NÉBIH” 

szöveg,
c) Melléklete 5.3.  pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek” 

szöveg
lép.

95. §  Az állatoknak a  szállítás és a  kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet 
végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve (a továbbiakban: 

állategészségügyi hatóság)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” 
szöveg,

b) 1.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, valamint b)  pontjában, 2.  §-ában és 3.  § (1) és (3)  bekezdésében 
az  „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

c) 3.  § (5)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg

lép.

96. §  Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) 
támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésben a „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” 

szövegrész helyébe a „a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés g)  pontban a  „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) 

illetékes területi szervéhez” szövegrész helyébe a  „a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósághoz 
(a továbbiakban: erdészeti igazgatóság)” szöveg,
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c) 5.  § (2)  bekezdésben az  „az MgSzH illetékes területi szervéhez” szövegrész helyébe a  „az erdészeti 
igazgatósághoz” szöveg,

d) 6.  § (1)  bekezdésben a  „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter)” 
szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

e) 6.  § (2)  bekezdésben az „illetékes MgSzH területi szervéhez” szövegrész helyébe az „az illetékes erdészeti 
igazgatósághoz” szöveg,

f ) 7.  § (1)–(3)  bekezdéseiben, 8.  § (1) és (2)  bekezdéseiben, 11.  § (3)  bekezdés m)  pontban, 18.  § 
(2)  bekezdésben, 19.  § (2)  bekezdésben, 20.  §-ban az  „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe 
az „az erdészeti igazgatóság” szöveg,

g) 7. § (3) és (4) bekezdésben az „az MgSzH Központja” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

h) 7. § (5) bekezdésben az „az MgSzH Központjának” szövegrész helyébe a „a NÉBIH-nek” szöveg,
i) 7. § (8) bekezdésben, 20. §-ban az „MgSzH” szövegrész helyébe „NÉBIH” szöveg,
j) 9.  § (3)  bekezdés e)  pontjának ei)  alpontjában az  „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe 

az „az erdészeti igazgatóságának” szöveg,
k) 12.  § (3) i) és d)  pontokban az  „MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal 

erdészeti igazgatóságát” szöveg,
l) 18.  § (1)  bekezdésben az „MgSzH területi szervéhez” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóságához” 

szöveg,
m) 18. § (3) bekezdésben, 19. § (1) bekezdésben az „az MgSzH Központja” szövegrész helyébe a „a NÉBIH” szöveg,
lép.

97. §  Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját (a továbbiakban: Központ)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 4. § (2)–(3) bekezdésében az „A Központ” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
c) 5.  § (2)  bekezdésében a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 

a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg
lép.

98. §  A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és 
lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet
a) 1. § e) pontjában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési 

Minisztérium” szöveg,
b) 1.  § e)  pontjában a  „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a  „vidékfejlesztési 

miniszter” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában a „megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: 

MgSzH)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

d) 5.  § (1)  bekezdés a)  pont af )  alpontjában az  „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg,

e) 12.  § (1)  bekezdésében az  „az MgSzH” szövegrész helyébe az  „a megyei kormányhivatal feladatkörrel 
rendelkező mezőgazdasági szakigazgatási szerve (a továbbiakban: mezőgazdasági szakigazgatási szerv)” 
szöveg,

f ) 12.  § (2) első mondatában és (5)  bekezdésében az „Az MgSzH” szövegrészek helyébe az „A mezőgazdasági 
szakigazgatási szerv” szöveg,

g) 12. § (3) bekezdésében az „az MgSzH területileg illetékes szervéhez” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági 
szakigazgatási szervhez” szöveg,

h) 12. § (3) bekezdésében az „MgSzH Központja” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
i) 12.  § (5)  bekezdésében az  „MgSzH-hoz” szövegrész helyébe a  „mezőgazdasági szakigazgatási szervhez” 

szöveg,
j) 14. § (1) bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal” szöveg,
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k) 14. § (3) bekezdésében és 4. számú melléklet I.6. pontjában az „MgSzH” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági 
szakigazgatási szerv” szöveg,

l) 4. számú melléklet I. 5.  pontjában a  „Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe 
a „mezőgazdasági szakigazgatási szerv” szöveg,

m) 4. számú melléklet II. 11. pontjában a „megyei MgSzH főigazgatójának” szövegrész helyébe „mezőgazdasági 
szakigazgatási szerv vezetőjének” szöveg,

n) 5. számú mellékletében a „megyei MgSzH” szövegrész helyébe a „Megyei Kormányhivatal ……………….. 
Igazgatósága” szöveg

lép.

99. §  A tenyésztett víziállatokra és az  azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és 
a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) 
FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a gazdaság helye szerint illetékes 

területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)” szövegrész helyébe a „gazdaság helye szerint illetékes 
megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság (a továbbiakban: 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 4. § (2)–(3) és (5) bekezdésében, 10. § (6) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (3)–(4) bekezdésében, 
31.  § (1)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdésében, 33.  § (2)  bekezdésében, 38.  § (2)  bekezdésében, 39.  § 
(1)  bekezdésében, 40.  § (1)  bekezdésében, 41.  § (1)  bekezdésében, 42.  § (1)  bekezdésében, 59.  § (1) és 
(2)  bekezdésében, 2. számú melléklet B részében foglalt táblázatban, 2. számú melléklet B részének 
Az  egészségügyi felügyelet típusai alcím a)  pontjaiban, 4. számú melléklet I. rész 1.2.  pont a)  alpontjában 
és b)  alpont 2.  alpontjában, II. rész 2.4., 3.6., 4.2.  pontjaiban az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

c) 4. számú melléklet I. rész 1.2.  pont b)  alpontjában az „az MgSzH-ban” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-ben” 
szöveg,

d) 4. számú melléklet I. rész 1.3. pont c) alpontjában az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
e) 4.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében és 11.  § (2)  bekezdésében az „MgSzH területi szervének” 

szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
f ) 6. §-ában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
g) 6.  §-ában, 10.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 11.  § (2)  bekezdésében, 39.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 

46.  §  (1)  bekezdésében, 46.  § (3)–(4)  bekezdésében, 50.  § (4)–(5)  bekezdésében, 51.  § (2)  bekezdésében, 
53.  §-ában, 56.  § (1)  bekezdésében, 57.  § (2)  bekezdésében, 5. számú melléklet I. rész 1.  pont f ) és 
h) pontjában az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

h) 49.  § (1), (3) és (4)  bekezdésében, 53.  §-ában, 58.  §-ában, 1. számú melléklet I. rész 1.  pontjában, 1. számú 
melléklet II. részében, 5. számú melléklet I. rész 1.  pont nyitó szövegrészében, 6. számú melléklet nyitó 
szövegrészében és 4–5. pontjában az „Az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

i) 2. számú melléklet B részének Megjegyzés rovatában az  „az MgSzH illetékes területi szerve” szövegrész 
helyébe az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

j) 4. számú melléklet II. rész 1.5 pontjában az „az MgSzH Központnak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” 
szöveg,

k) 5. számú melléklet II. rész 1. pont a) pontjában az „az MgSzH Központot” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-et” 
szöveg,

l) 6. számú melléklet 5. pontjában az „MgSzH területi szervei” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatóságok” szöveg

lép.

100. §  Az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról 
szóló 128/2008. (X. 1.) FVM rendelet
a) 3.  § b)  pontjában a  „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH)” 

szövegrész helyébe a  „a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: 
földművelésügyi igazgatóság)” szöveg,
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b) 5.  § (1), (3)  bekezdésében, 7.  § a)  pont aa)  alpontjában, 8.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdésében és 
a 2. számú melléklet 8. oszlopának címsorában az „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe a „a földművelésügyi 
igazgatósághoz” szöveg,

c) 6.  § (1), (2)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdésének a)  pontjában az  „az MgSzH” szövegrész helyébe 
a „a földművelésügyi igazgatóság szöveg,

d) 1. számú mellékletében az „az MgSzH ültetvény fekvése szerint illetékes területi szerve” szövegrész helyébe 
az „az ültetvény fekvése szerint illetékes földművelésügyi igazgatóság” szöveg,

e) 2. számú mellékletében az „MgSzH elnöke” szövegrész helyébe a „földművelésügyi igazgatóság igazgatója” 
szöveg

lép.

101. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet
a) 5. § (9) bekezdés e) pontjában a „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi 

szerve” szövegrész helyébe a  „a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: 
földművelésügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 6. § (4) bekezdés f ) pontjában az „az MgSzH” szövegrész helyébe a „a földművelésügyi igazgatóság” szöveg
lép.

102. §  A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
a) 4.  § (5)  bekezdés g)  pontjában és Mellékletének 6.  pontjában az  „MgSzH” szövegrész helyébe 

az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
b) 7.  § (6)  bekezdésében az  „MgSzH területi szervével” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatósággal” szöveg,
c) 7.  § (6)  bekezdésében az  „MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
d) 8.  § (2)  bekezdésében az „az MgSzH az  illetékes vadászati és halászati felügyelőségeinek (a továbbiakban: 

vadászati hatóság)” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának, mint 
vadászati hatóság (a továbbiakban: vadászati hatóság)” szöveg,

e) 8.  § (8)  bekezdésében az  „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) 
illetékes területi szervének” szövegrész helyébe az „a területileg illetékes járási népegészségügyi intézetnek” 
szöveg,

f ) 16.  § (1)  bekezdésében az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” szöveg

lép.

103. §  A sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a  mentesség fenntartásáról szóló 
30/2009. (III. 27.) FVM rendelet
a) 7.  § (1)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve (a továbbiakban: 

MgSzH területi szerve)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

b) 7.  § (1)  bekezdés második mondatában, 12.  § (1)  bekezdés első mondatában és (2)  bekezdés első 
mondatában, 13. § (4) bekezdés második mondatában és 17. § első mondatában az „MgSzH területi szerve” 
szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ)” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

d) 13. § (4) bekezdésében az „az MgSzH Központtal” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hel” szöveg,
e) 16.  § cd)  pontjában és 18.  § (4)  bekezdésében az  „MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe 

az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
f ) 17. §-ához tartozó alcímben az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
g) 17. § a) és e) pontjában az „az MgSzH Központnak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,
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h) 17.  § c)  pontjában az  „MgSzH illetékes területi szervét” szövegrész helyébe az  „illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,

i) 18. § (2) bekezdésében az „az MgSzH Központja” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
j) 18.  § (3)  bekezdésében a  „ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
k) 20. § (3) bekezdésében az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg
lép.

104. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken 
történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) 
FVM rendelet 8.  § (1)  bekezdésében az „MgSzH területi szervéhez” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal 
erdészeti igazgatóságához (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság)” szöveg lép.

105. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környzetgazdálkodási támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V.14.) FVM rendelet
a) 10. § (1) bekezdés c) pontjában a „47/2005. (V.23.) FVM rendeletben” szövegrész helyébe a „182/2009. (XII. 30.) 

FVM rendeletben” szöveg,
b) 15.  § (5)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
c) 17.  § (3)  bekezdésében az  „az MgSzH megyei növény- és talajvédelmi igazgatóságainak” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának (a továbbiakban: növény- és 
talajvédelmi igazgatóság)” szöveg,

d) 17. § (3) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
e) 18.  § (5)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, 29.  § (3)  bekezdésében „az MgSzH” szövegrész helyébe 

„a NÉBIH” szöveg,
f ) 18. § (7) bekezdésében „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe „a NÉBIH-hez” szöveg,
g) 56. § (1) bekezdésében a „megyei növény és talajvédelmi igazgatóságok” szövegrész helyébe a „növény- és 

talajvédelmi igazgatóságok” szöveg,
h) 56. § (1) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
i) a 22. mellékletében „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe „a NÉBIH-hez” szöveg
lép.

106. §  A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 
igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: 

MgSzH területi szerve)” szövegrész helyébe a  „megyei Kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága 
(a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdésében az  „az MgSzH területi szervénél” szövegrész helyébe az  „a földművelésügyi 
igazgatóságnál” szöveg,

c) 3.  § (1) és (2)  bekezdésében az  „Az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „A földművelésügyi 
igazgatóság” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi igazgatóság” 
szöveg,

e) 1. és 2. számú mellékletének „MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL” alcíme helyébe a  „Megyei 
Kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” alcím

lép.

107. §  A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, 
előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 79/2009. (VI. 30.) 
FVM rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe 

a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi 
igazgatóság), a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 
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(a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság), és a  Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdés első mondatában, (2)  bekezdés első mondatában és 
(7)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdés első mondatában és (6)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 21.  § 
első mondatában, 22.  § első mondatában, 25.  § (1)–(3)  bekezdéseiben és 26.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 
az „az MgSzH Központ” szövegrészek helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

c) 4.  § (2)  bekezdésében, 10.  § a)  pontjában, 12.  § (3)  bekezdésében, 28.  § (1)  bekezdésében az „az  MgSzH” 
szövegrész helyébe az  „a növény- és talajvédelmi igazgatóság, az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság és a NÉBIH” szöveg,

d) 6.  §-t megelőző alcímben, 6.  § (3)–(5)  bekezdésében, 7.  § (1) és (2)  bekezdésében, 8.  § (5)  bekezdésében, 
9. § (1) bekezdésében az „Az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

e) 6. § (6) bekezdésében az „az MgSzH lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes területi szervénél” 
szövegrész helyébe az „a székhelye, illetve telephelye szerint illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságnál, 
illetve élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál” szöveg,

f ) 6. § (7) bekezdésében, 10. § c) pontjában és 18. § (2) bekezdésében az „az MgSzH Központnak” szövegrész 
helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,

g) 7.  § (3)  bekezdésében az  „Az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „A növény- és talajvédelmi 
igazgatóság, illetve az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

h) 8. § (3) bekezdésében az „az MgSzH Központhoz” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg,
i) 9.  § (1)  bekezdésében az „az FVM” szövegrész helyébe az „a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: 

VM)” szöveg,
j) 9. § (2) bekezdésében az „az MgSzH Központot” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-et” szöveg,
k) 10. §-ában az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A növény- és talajvédelmi igazgatóság, az élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatóság és a NÉBIH” szöveg,
l) 10. § b) pontjában az „az MgSzH Központnál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg,
m) 12.  § (4)  bekezdésében, 13.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdésében, 20.  § (2)–(3)  bekezdésében, 

24.  §  (2)  bekezdésében és 27.  § (3)  bekezdésében az  „az MgSzH-nak a  gazdasági szereplő lakóhelye, 
székhelye, illetve telephelye szerint illetékes területi szervét” szövegrész helyébe az „a gazdasági szereplő 
lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságot, illetve 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,

n) 13.  § (3)  bekezdésében és 27.  § (1)  bekezdés e)–g)  pontjában az  „az MgSzH-nak a  gazdasági szereplő 
lakóhelye, székhelye, illetve telephely szerint illetékes területi szervénél” szövegrész helyébe az „a gazdasági 
szereplő lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes növény-és talajvédelmi igazgatóságnál, 
illetve élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál” szöveg,

o) 13. § (3) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi igazgatóság, illetve 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

p) 26. § (2) bekezdés a) pontjában az „az FVM” szövegrész helyébe az „a VM” szöveg
lép.

108. §  A szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) Központ” szövegrész 

helyébe a  „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és 
talajvédelmi igazgatóság)” szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdésében és 6.  § (1)  bekezdésében az  „Az MgSzH” szövegrész helyébe az  „A növény- és 
talajvédelmi igazgatóság” szöveg,

c) 4.  § (4)  bekezdés h)  pontjában az „az MgSzH Központja” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

d) 4. § (4) bekezdés i) pontjában az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
e) 6.  § (1)  bekezdésében az  „az MgSzH Központnak” szövegrész helyébe az  „a növény- és talajvédelmi 

igazgatóságnak” szöveg,
f ) 6.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (1)–(2)  bekezdésében és 8/A.  §-ában az  „az MgSzH” szövegrész helyébe 

az „a növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,
g) 14. § (9) bekezdés d) pontjában az „MgSzH Borminősítési Igazgatósága” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg
lép.
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109. §  A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) 
FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (továbbiakban: MgSzH) Központjához” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (3)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  §  

(2)–(3) bekezdésében, 11. §-ában, 13. § (2) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében és a 21. §-ában az „MgSzH 
Központ” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,

c) 4.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „az MgSzH Központ Agrobotanikai Központjától” szövegrész helyébe 
az „a Növényi Diverzitás Központtól (a továbbiakban: NÖDIK)” szöveg,

d) 12.  § (4)  bekezdésében az  „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „a megyei kormányhivatal 
növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szöveg,

e) 13. § (2) bekezdésében az „MgSzH Központnál” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nél” szöveg,
f ) 15. § (1) és (2) bekezdésében az „MgSzH Központnak” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg,
g) 15.  § (1)  bekezdésében az „az MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi 

igazgatóságot” szöveg,
h) 15.  § (1)  bekezdésében az  „Az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „A növény- és talajvédelmi 

igazgatóság” szöveg,
i) 16.  §-ában az „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi igazgatóság” 

szöveg,
j) 19. §-ában az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
k) 20.  § (1)  bekezdésében az „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi 

igazgatóságnak” szöveg,
l) 20. § (2) bekezdésében az „MgSzH Központja” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
m) 21.  §-ában az „az MgSzH Központ Agrobotanikai Központja” szövegrész helyébe az „a Növényi Diverzitás 

Központ” szöveg
lép.

110. §  Az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 
111/2009. (VIII.19.) FVM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, és f )  pontjában, 2.  §-ában, 3.  §-ában és 5.  §-ában az  „MgSzH” 

szövegrészek helyébe a „NÉBIH” szöveg,
c) 1.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe 

a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,
d) 1.  § (2)  bekezdés utolsó mondatában „az MgSzH képviselője” szövegrész helyébe a „ a  NÉBIH képviselője” 

szöveg,
e) 3.  §-ában a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe a  „Vidékfejlesztési 

Minisztériumnak” szöveg,
f ) 3.  §-ában, 4.  §-ában a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 

a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg
lép.

111. §  Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet
1. 3.  §-ában a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának (a továbbiakban: MgSzH Központ)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
2. 3.  §-ában, 8.  § (2)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 22.  §-ában, bekezdésében, 24.  § 

(1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 25.  § (2)  bekezdésében, 26.  § (3)–(9)  bekezdésében, 27.  § 
(4)  bekezdésében, 28.  § (3)  bekezdésében, 29.  § (2)  bekezdésében, 34.  § (3)  bekezdésében, 35.  § 
(1)  bekezdésében, 36.  § (2) és (4)  bekezdésében, 38.  § (2) és (3)  bekezdésében, 43.  § (4)  bekezdésében, 
44.  § (4)  bekezdésében, 46.  § (1)  bekezdésében, 48.  §-ában, 49.  §-ában, 54.  § (5)  bekezdésében, 
56.  §  (1)  bekezdésében, 66.  § (4)  bekezdésében, 71.  § (3)  bekezdésében, 75.  § (5)  bekezdésében, 79.  §  
(3)–(4)  bekezdésében, 81.  § (6)  bekezdésében, 82.  § (3) és (4)  bekezdésében, 85.  §-t megelőző alcímben, 
85.  § (1), (2), (3), (4), (5) és (7)  bekezdésében, 87.  § (4)  bekezdésében, 88.  § (2)  bekezdésében, 89.  §-ában, 
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91.  §-ában, 92.  § (1) és (2)  bekezdésében, 93.  § (1)  bekezdésében, 94.  § (1) és (3)  bekezdésében, 
97.  §  (1)  bekezdésében, 100.  § (1) és (2)  bekezdésében, 101.  § (1), (2) és (3)  bekezdésében, 102.  §-ában, 
103.  §-ában, 105.  §-ában, 111.  § (1)  bekezdésében, 114.  §-ában, 114/A.  § (6)  bekezdésében, 114/E.  § 
(1)–(2)  bekezdésében, 114/F.  § (2)  bekezdésében, 114/H.  §-ában, 114/K.  § (8)  bekezdésében, 116.  § 
(5) bekezdésében, 3. számú melléklet 2. rész C pont 1. alpont 7. és 8. bekezdésében az „Az MgSzH Központ” 
szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

3. 4/A. § (2) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. §-ában, 8. § (1) és (3) bekezdésében, 
9.  § (1)–(2) és (4)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában, 11.  § (1)  bekezdés 
b)  pont bb)  alpontjában, 12.  § (1) és (7)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 21/D.  § (1), 
(3)  bekezdésében és (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 21/E.  § (1)  bekezdésében és (3)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 23. § (2) és (3) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1) és (4) bekezdésében, 26. § 
(9) bekezdésében, 27. § (1), (2), (3) és (5) bekezdésében, 29. § (4) és (6) bekezdésében, 32. §-ában, 33. § (2) és  
(4)–(5)  bekezdésében, 34.  § (2)  bekezdésében, 35.  §-ában, 36.  § (1)  bekezdésében, 38.  § (1) és 
(3)  bekezdésében, 39.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (1) és (2)  bekezdésében, 43.  § (1)  bekezdésében, 
44.  § (3)  bekezdése nyitó szövegrészében, 45.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 46.  § (1)  bekezdésében, 
50.  § (2)  bekezdés d), h) és i)  pontjában, 50.  § (3)  bekezdésében, 53.  § (3) és (5)  bekezdésében, 
54.  § (5)  bekezdésében, 57.  §-ában, 62.  § (3)–(5)  bekezdésében, 63.  §-ában, 64.  §-ában, 66.  § (1) 
és (4)  bekezdésében, 67.  § (3)  bekezdésében, 74.  § (1)  bekezdésében, 78.  § (1)  bekezdésében, 
79.  §  (3)  bekezdésében, 80.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 81.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és a)  pont 
ab)  alpontjában és b)  pontjában, 81.  § (2)  bekezdésében, 82.  § (1) és (2)  bekezdésében, 83.  § (1),  (2) 
és (3)  bekezdésében, 84.  §-ában, 85.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, (4)  bekezdés c)  pontjában és 
(7)–(8)  bekezdésében, 86.  § (3)–(6)  bekezdésében, 87.  § (1)–(2)  bekezdésében, 88.  § (1), (3), (4) és 
(5)  bekezdésében, 89.  §-ában, 90.  §-ában, 93.  § (3)  bekezdésében, 94.  § (2) és (4)  bekezdésében, 
96.  § (2)  bekezdésében, 98.  § (7)–(9)  bekezdésében, 100.  § (2) és (3)  bekezdésében, 103.  §-ában, 
104.  §-ában, 106.  §-ában, 107.  §-ában, 108.  § nyitó szövegrészében, 109.  §-ában, 110.  §-ában, 111.  § 
(1) bekezdésében, 112. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 113. §-ában, 114/A. § (2), (4) és (6)–(7) bekezdésében, 
114/C.  § (1)–(2)  bekezdésében, 114/F.  § (1)–(3)  bekezdésében, 114/K.  § (4)–(6) és (9)  bekezdésében, 
114/Q.  §  (1)  bekezdésében, 114/S.  § (1)  bekezdésében, 116.  § (3)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában, 
116. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 1. számú melléklet I. pont 1-3. alpontjában, 2. számú melléklet 
1. rész, B pont, C pont 6. és 7. bekezdésében, 2. rész I. fejezet 5. és 8. bekezdésében, C pont 1.1.1.  alpont 
6. és 7. bekezdésében, C pont 1.1.3.  alpont d)  ponttal jelölt bekezdésében, 2. rész I. fejezet E  pont 
1.  alpont 3. bekezdésében, 2.  alpont 4. bekezdésében, 3. számú melléklet 1. rész B pont 2. bekezdésében, 
2. rész 2. bekezdésében, 2. rész C pont 1. bekezdésében, 2. rész C pont 1.  alpont 7. bekezdésében, 2. rész 
C pont 2.1.  alpont 10. bekezdésében, 2. rész E  pont 2.  alpont 2. bekezdésében. 4. rész II. fejezet 2.  pont 
2. bekezdésében, 4. számú melléklet 2. pont b) alpontjában, 6. számú melléklet 6. pont záró szövegrészében, 
7. számú melléklet 16. és 20.  pontjában, 8. számú melléklet I. fejezet 4.  pontjában az „az MgSzH Központ” 
szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

4. 9.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a  készítmény kipróbálás helyszíne 
szerint illetékes területi szervét” szövegrész helyébe a  „készítmény kipróbálás helyszíne szerint illetékes 
megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

5. 9. § (3) bekezdésében, 27. § (6) bekezdésében, 28. § (1)–(2) bekezdésében, 53. § (2), (3) és (4) bekezdésében, 
68.  § (3)–(4)  bekezdésében, 69.  § (1)  bekezdésében, 75.  § (6)  bekezdésében, 79.  § (2)  bekezdésében, 
86.  § (3)  bekezdésében, 96.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 114/F.  § (4)  bekezdésében, 114/K.  § (3)  bekezdés 
b)  pontjában, 2. számú melléklet 2. rész I. fejezet C pont 1.1.  alpont 2. és 3. bekezdésében az „az MgSzH 
Központnak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,

6. 9.  § (3)  bekezdésében az „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH 
területi szerve)” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szöveg,

7. 11.  § (6)  bekezdésében az „az MgSzH kerületi hivatala” szövegrész helyébe az „a járási állategészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)” szöveg,

8. 21/A.  § (1)  bekezdésében, 21/E.  § (1)  bekezdésében, 50.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 69.  § 
(1)  bekezdésében, 84.  §-ában, 88.  § (1)  bekezdésében, 90.  §-ában, 96.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és 
(5)  bekezdésében, 98.  § (7)  bekezdésében, 114/K.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 114/K.  § (4)  bekezdésében 
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és 114/S. § (1) bekezdésében az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

9. 21/E.  § (2)  bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH, az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

10. 24.  § (2)  bekezdésében az  „az MgSzH központ ÁTI laboratóriuma” szövegrész helyébe az  „a NÉBIH 
laboratóriuma” szöveg,

11. 26. § (2) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
12. 26.  § (8)  bekezdésében a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 

a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,
13. 27. § (2) bekezdésében az „az MgSzH Központtól” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-től” szöveg,
14. 27. § (3) és (5) bekezdésében az „az MgSzH Központnál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg,
15. 29. § (2) bekezdésében és 34. § (1) bekezdésében, 2. számú melléklet 1. rész C. pont 1.1. alpontjában az „az 

MgSzH Központhoz” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg,
16. 33.  § (3)  bekezdésben, 50.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 68.  § (3)  bekezdésében, 81.  § (5)  bekezdésében, 

96.  § (5)  bekezdésében, 98.  § (7)  bekezdésében, 100.  § (3)  bekezdésében és 101.  § (2)  bekezdésében 
7. számú melléklet 21. pontjában, 8. számú melléklet I. fejezet 30. pontjában és 8. számú melléklet II. fejezet 
18. pontjában az „az MgSzH Központot” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-et” szöveg,

17. 36. § (3) bekezdésében, 78. § (4) bekezdésében és 4. számú melléklet 7. pontjában az „Az MgSzH Központnak” 
szövegrész helyébe az „A NÉBIH-nek” szöveg,

18. 44.  § (4)  bekezdésében az  „MgSzH területi szervén keresztül megküldi az  MgSzH forgalmazás, 
illetve felhasználás helye szerint illetékes járási állategészségügyi hivatalának” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságon keresztül megküldi a  forgalmazás, illetve 
felhasználás helye szerint illetékes járási állategészségügyi hivatalnak” szöveg,

19. 45.  § (3)  bekezdése nyitó szövegrészében az „az MgSzH Központba” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-be” 
szöveg,

20. 66. § (4) bekezdésében az „az MgSzH tevékenység telephelye szerint illetékes területi szervének” szövegrész 
helyébe az  „a tevékenység telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnak” szöveg,

21. 69. § (1) bekezdésében az „az MgSzH-nak a forgalmazás telephelye szerint illetékes területi szerve” szövegrész 
helyébe az  „a forgalmazás telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

22. 69.  § (1)  bekezdésében az  „az MgSzH forgalmazás telephelye szerint illetékes járási állategészségügyi 
hivatalának” szövegrész helyébe az  „a forgalmazás telephelye szerint illetékes járási állategészségügyi 
hivatalnak” szöveg,

23. 70. § (4) bekezdésében az „az MgSzH forgalmazás telephelye szerint illetékes területi szervének” szövegrész 
helyébe az  „a forgalmazás telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnak” szöveg,

24. 75. § (5) bekezdésében és 1. számú melléklet I. pont 2. alpontjában az „MgSzH területi szervének” szövegrész 
helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

25. 76.  § (6)  bekezdésében, 96.  § (2)  bekezdésében, 97.  § (1)  bekezdésében, 98.  § (7)–(9)  bekezdésében, 
114/K. § (8)–(9) bekezdésében, 114/R. § (1) bekezdésében és 114/T. § (3) bekezdésében az „az MgSzH járási 
állategészségügyi hivatala” szövegrész helyébe az „a járási állategészségügyi hivatal” szöveg,

26. 88. § (4) bekezdésében és 8. számú melléklet I. fejezet 30. pontjában az „MgSzH területi szervét” szövegrész 
helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,

27. 94.  § (2)  bekezdésében az  „az MgSzH járási állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe az  „a járási 
állategészségügyi hivatal” szöveg,

28. 95.  §-hoz tartozó alcímben, 114/K.  § (4)  bekezdésében és 114/S.  § (1)  bekezdésében az „Az MgSzH járási 
állategészségügyi hivatalának” szövegrész helyébe az „A járási állategészségügyi hivatal” szöveg,

29. 95.  § (1)  bekezdésében, 96.  § (1) és (4)–(6)  bekezdésében, 114/K.  § (1) és (3)  bekezdésében és 
114/T. §  (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „Az MgSzH járási állategészségügyi hivatala” szövegrész 
helyébe az „A járási állategészségügyi hivatal” szöveg,

30. 95.  § (2)  bekezdésében, 8. számú melléklet I. fejezet 4.  pontjában az „az MgSzH járási állategészségügyi 
hivatalának” szövegrész helyébe az „a járási állategészségügyi hivatal” szöveg,
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31. 96.  § (2)  bekezdésében az „az MgSzH járási állategészségügyi hivatalától” szövegrész helyébe az „a járási 
állategészségügyi hivataltól” szöveg,

32. 114/K. § (2) bekezdés g) pontjában, 114/L. §-ában, 114/O. § (3) bekezdésében, 114/S. § (2) bekezdésében és 
114/T. § (3) bekezdésében az „az MgSzH Központja” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

33. 114/K.  § (9)  bekezdésében az „ÁNTSz regionális intézetével” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi 
intézettel” szöveg,

34. 114/O. § (1) bekezdésében az „az MgSzH Központjához” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg,
35. 114/O.  § (2) és (4)  bekezdésében, 114/P.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 114/P.  § (2)  bekezdés nyitó 

szövegrészében, 114/Q. § (3) bekezdésében az „Az MgSzH Központja” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
36. 114/T. § (1) bekezdés b) pontjában az „az MgSzH Központjának” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,
37. 116. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
38. 1. számú melléklet II.  pontjában az  „MgSzH területi szervével” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” szöveg,
39. 7. számú melléklete 16. pontjában az „az MgSzH Központtal” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hel” szöveg
40. 8. számú melléklet II. fejezet 2.  pontjában az „Az MgSzH járási állategészségügyi hivatalának” szövegrész 

helyébe az „A járási állategészségügyi hivatal” szöveg,
41. 8. számú melléklet II. fejezet 18.  pontjában az  „az MgSzH járási állategészségügyi hivatalát” szövegrész 

helyébe az „a járási állategészségügyi hivatalt” szöveg
lép.

112. §  Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 
153/2009. (XI.13.) FVM rendelet
a) 11. § (4) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja” szövegrész helyébe a „Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
b) 19.  § (7)  bekezdésében a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 

a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg
lép.

113. §  A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és 
a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében a „megyei földhivatal – ideértve a  Fővárosi Földhivatalt is (a továbbiakban együtt: 

megyei földhivatal) –„szövegrész helyébe „fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: 
megyei földhivatal)” szöveg,

b) Melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
lép.

114. §  A Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet
a) 2.  § 8.  pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 2. § 13. pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervén (a továbbiakban: MgSzH területi 

szerve)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságán (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

c) 2.  § 21.  pontjában, 17.  § (1)  bekezdésében, 19.  § (5)  bekezdés b)  pontjában és 21.  § (5)  bekezdésében 
az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

d) 5.  § (2)–(3)  bekezdésében, 7.  § (3)  bekezdésében, 8.  § c)–d)  pontjában, 14.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 14.  § (2)  bekezdésének nyitó szövegrészében, 22.  § (1)  bekezdésében és 23.  § 
(3)  bekezdésében az  „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

e) 14.  §-ához tartozó alcímben és 14.  § (5)  bekezdésében az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

f ) 14. § (1) bekezdés a) pontjában az „az MgSzH Központnak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,
g) 14.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az  „az MgSzH azon területi szervét” szövegrész helyébe az  „azon 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
h) 14. § (2) bekezdésében az „az MgSzH Központtal” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hel” szöveg,
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i) 14.  § (6)  bekezdésében az  „MgSzH területi szervei” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságok” szöveg,

j) 15.  §-t megelőző alcímében, 15.  § (1), (3), (4) és (6)  bekezdésében, 17.  § (4)  bekezdésében, 19.  § 
(7) bekezdésében az „Az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

k) 15.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az  „MgSzH területi szerveinek” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” szöveg

lép.

115. §  A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az  ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 
179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  §-ában, 7.  § (6)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdésében, 

24.  §-t megelőző alcímében, 24.  § (1), (3) és (5)  bekezdésében, 29.  § (2)  bekezdésében, 3. számú melléklet 
13. pontjában az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében az „Az MgSzH megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „A megyei kormányhivatal” 
szöveg,

d) 4.  § (5)  bekezdésében, 5.  §-ában, 6.  § (6)  bekezdésének nyitó szövegrészében és b)  pontjában, 
7.  §  (5)  bekezdés b)  pontjában és (7)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 
21.  §  (1)  bekezdés b)  pontjában, 24.  § (2) és (4)  bekezdésében, 28.  § (4)  bekezdésében, 1. számú melléklet 
II. fejezet 3. pont 3.1. alpontjában, II. fejezet 7. pont 7.3. alpontjában, III. fejezetében az „az MgSzH” szövegrész 
helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

e) 4.  § (9)  bekezdésében, 28.  § (13)  bekezdésében az „az MgSzH által” szövegrész helyébe az „a NÉBIH által” 
szöveg,

f ) 4.  § (9)  bekezdésében, 3. számú melléklet 4.  pontjában, az  „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

g) 9.  §-ához tartozó alcímben az  „Az MgSzH-nak” szövegrész helyébe a  „A NÉBIH-nek és az  élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

h) 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „területi szerveinek” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságok” szöveg,

i) 9.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában az  „illetékes területi szerv” szövegrész helyébe az  „illetékes 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

j) 15.  § (1)–(2)  bekezdésében és 16.  § (1) és (4)–(5)  bekezdésében az  „MgSzH” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

k) 23. § (1) bekezdés a) pontjában, 23. § (2) bekezdésében, 28. § (11) bekezdésében, 3. számú melléklet 2. és 
14. pontjában az „az MgSzH-t” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-et” szöveg,

l) 24.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „területi szervei” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságok” szöveg,

m) 24.  § (5)  bekezdésében az „a területi szerveinek és a  vizsgálatokat végző laboratóriumoknak” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok és a  vizsgálatokat végző 
laboratóriumok” szöveg,

n) 28.  § (2)  bekezdésében az  „az MgSzH Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága 
(a továbbiakban: ÁDI)” szövegrész helyébe az „a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság” szöveg,

o) 28. § (3) az „az ÁDI” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
p) 28.  § (6)  bekezdésében az „Az ÁDI területi laboratóriumai” szövegrész helyébe az „A NÉBIH laboratóriumai” 

szöveg,
q) 28. § (7) bekezdésében az „Az ÁDI” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
r) 28.  § (13)  bekezdésében az  „az MgSzH és a  területi szerveinek” szövegrész helyébe az  „a NÉBIH-nek és 

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,
s) 1. számú melléklet I. fejezet 4. pontjában és II. fejezet 5. pont 5.1. alpontjában az „az MgSzH-val” szövegrész 

helyébe az „a NÉBIH-hel” szöveg
lép.
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116. §  A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
a) 3. § (2) bekezdése nyitó szövegrészében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: 

MgSzH Központ)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” 
szöveg,

b) 3.  § (3)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH 
területi szerve)” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés i) pontjában az „az MgSzH Központnak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg,
d) 3.  § (4)  bekezdés i)  pontjában, 3.  § (6)  bekezdés c)  pontjában, 4.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 4.  § 

(3) bekezdés d) pontjában, 4. § (4) bekezdés c) pontjában, 9. § (2) bekezdésében, 9. § (10) bekezdésében és 
12.  § (2)–(3)  bekezdésében az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

e) 3. § (5) bekezdés b) pontjában az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

f ) 3.  § (5)  bekezdés b)  pontjában, 3.  § (6)  bekezdés c)  pontjában, 4.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (3)  bekezdés 
d) pontjában, 4. § (4) bekezdés c) pontjában, 9. § (4) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében az „az MgSzH 
Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

g) 4. § (3) és (4) bekezdés nyitó szövegrészeiben, a 9. § (11) bekezdésében az „Az MgSzH Központ” szövegrész 
helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

h) 4. § (4) bekezdés c) pontjában, 4. § (7) bekezdésében és 9. § (8) bekezdésében az „MgSzH területi szervének” 
szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

i) 4.  § (5)  bekezdésében és 9.  § (7) és (11)  bekezdésében az  „MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg

lép.

117. §  A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (2) és (3) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 3. számú 

melléklet 6. pontjában az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
c) 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdésében az „Az MgSzH Központ” szövegrész 

helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
d) 4.  § (1)  bekezdésében az  „A területileg illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

(a továbbiakban: MgSzH területi szerve)” szövegrész helyébe az „Az illetékes megyei kormányhivatal növény- 
és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szöveg,

e) 4.  § (2)  bekezdésében „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „a növény- és talajvédelmi 
igazgatóság” szöveg,

f ) 4. § (2) bekezdésében az „az MgSzH Központot” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-et” szöveg
lép.

118. §  A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) 
FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 4. pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: Központ)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés 5., 6., 7. és 10. pontjában, 9. § (2)–(4) és (6) bekezdésében, 13. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 

14. § (1) bekezdésében, 16. § c) pontjában, 20. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, 20. § (2) bekezdésében és 
22. § (2) bekezdésében az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe a „a NÉBIH” szöveg,

c) 4.  § d)  pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi 
szerve)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

d) 5. § e) és f ) pontjában, 8. § c) pontjában, 9. § (6) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés 
f )  pontjában, 20.  § (2)  bekezdésében, 22.  § (1)–(3)  bekezdésében, 23.  § (3) és (4)  bekezdésében, 24.  §-ban, 
25.  § (1)  bekezdésében az  „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
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e) 9. § (1) bekezdésében, 14. § (2) és (3) bekezdésében, 22. § (1) és (3) bekezdésében, 23. § (5) bekezdésében 
az „Az MgSzH Központ” szövegrész helyébe a „A NÉBIH” szöveg,

f ) 9. § (1) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM)” szövegrész 
helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM)” szöveg,

g) 9. § (3) bekezdésében az „az FVM” szövegrész helyébe az „a VM” szöveg,
h) 19. § b) pontjában az „az MgSzH Központtól” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-től” szöveg,
i) 20. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, 25. § (1) bekezdésében az „az MgSzH Központnak” szövegrész helyébe 

az „a NÉBIH-nek” szöveg,
j) 23. § (2) bekezdésében az „az MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
k) 23.  § (5)  bekezdésében az „MgSzH területi szerveitől” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságaitól” szöveg
lép.

119. §  Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a  szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek” szövegrész helyébe 

a „vidékfejlesztési miniszternek (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdés második mondatában a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész 

helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,
c) 2. melléklet 14. sorában a „megyei földhivatalok” szövegrész helyébe a „fővárosi vagy megyei kormányhivatal 

földhivatalainak” szöveg
lép.

120. §  Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 
3/2010. (VII. 5.) VM rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe 

a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdésében az  „Az MgSzH” szövegrész helyébe az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

c) 3.  § (2)  bekezdésében az  „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

e) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „az MgSzH területi szervénél” szövegrész helyébe az  „a megyei 
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságánál (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi 
igazgatóság)” szöveg,

f ) 4.  § (3)  bekezdés a)–b)  pontjában az „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „a növény- és 
talajvédelmi igazgatóságnak” szöveg,

g) 4. § (3) bekezdés d) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. §-ának (11) bekezdése” szöveg,

h) 4. § (4) és (6) bekezdésében az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi 
igazgatóság” szöveg

lép.

121. §  Az erdőterv-rendelet előkészítésének és a  körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) 
FVM  rendelet 1. számú mellékletének 01.  pontjában a  „Fővárosi és Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága” szöveg lép.

122. §  A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 4. §-ának 
(2)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal felvásárló székhelye vagy telephelye szerint illetékes 
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területi szervét” szövegrész helyébe a „felvásárló székhelye vagy telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát” szöveg lép.

123. §  A zöldség, gyümölcs és a  dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 
29/2010. (III. 30.) FVM rendelet
a) 3. § (3) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe 

a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)” 
szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi igazgatóság” szöveg
lép.

124. §  Az erdészeti termőhely feltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 1. számú melléklet 
6.1.9. pontjában az „MgSzH Erdészeti Igazgatóság” szövegrész helyébe az „erdészeti hatóság” szövegrész lép.

125. §  A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal növény- és 

talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szöveg,
b) 3.  § (3)  bekezdésében az  „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „a növény- és talajvédelmi 

igazgatóságnak” szöveg,
c) 5.  § (3)  bekezdésében az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
d) 7. §-ában az „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi igazgatóságnak” 

szöveg,
e) 7.  §-ában, 21.  § (6)–(7)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 32.  § (5)  bekezdésében, 

36.  §  (1)  bekezdésében, 45.  § (2)  bekezdésében és 46.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „az MgSzH területi 
szerve” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,

f ) 15.  § (4)  bekezdésében az  „MgSzH területi szervéhez” szövegrész helyébe a  „növény- és talajvédelmi 
igazgatósághoz” szöveg,

g) 17.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe 
a „vidékfejlesztési miniszter” szöveg,

h) 21. § (2) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében és 47. §-ában az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe 
a „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,

i) 21.  § (10)  bekezdés a)  pontjában, 32.  § (2)  bekezdésében és 3. számú melléklet 5. függelékében 
a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a  „Vidékfejlesztési Minisztérium” 
szöveg,

j) 21.  § (10)  bekezdés a)  pontjában az „MgSzH” szövegrész helyébe a „NÉBIH, vagy a  növény- és talajvédelmi 
igazgatóság” szöveg,

k) 21. § (11) bekezdésében az „az MgSzH területi szervéhez” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi 
igazgatósághoz” szöveg,

l) 31.  § (1)  bekezdésében az „az MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi 
igazgatóságot” szöveg,

m) 31.  § (2)  bekezdésében az  „Az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „A növény- és talajvédelmi 
igazgatóság” szöveg,

n) 31.  § (3)  bekezdésében, 33.  §-ában és 45.  § (4)  bekezdésében az  „MgSzH Központ” szövegrész helyébe 
a „NÉBIH szöveg,

o) 32. § (5) bekezdésében a „Központja” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg,
p) 45. § (1) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
q) 45.  § (5)  bekezdésében az „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi 

igazgatóság” szöveg,
r) 1.  melléklet A. és B. részében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrészek helyébe 

a „Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága” szöveg,
s) 3. melléklet 5. függelékében az „FVM” szövegrész helyébe a „VM” szöveg
lép.
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126. §  A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozataláról szóló 44/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „megyei 

kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szöveg,
b) 6.  §-ában a  „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a  „Vidékfejlesztési 

Minisztérium” szöveg
lép.

127. §  A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
a) 5.  § (2)  bekezdésében az „az MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatóságánál (a továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti és 
állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 5. § (7) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg

lép.

128. §  Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 
57/2010. (V. 7.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szerve 

(a továbbiakban: területi szerv)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szöveg,

b) 5.  § (1)  bekezdésében az  „A területi szerv” szövegrész helyébe az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

c) 5.  § (2)  bekezdésében, 7.  §-ában, 8.  § (2)  bekezdésében az  „a területi szerv” szövegrész helyébe 
az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

d) 7.  §-ában az  „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

e) 8.  § (1)  bekezdésében az  „a területi szervnek” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

f ) 10.  § (2)  bekezdésében és 19.  § (4)  bekezdésében az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” 
szöveg,

g) 12. § (1) bekezdésében az „MgSzH-hoz” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósághoz” szöveg,

h) 12. § (2) bekezdésében az „MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnál” szöveg,

i) 22.  §-ában, 23.  § (1)–(4)  bekezdésében, 24.  § (4) és (5)  bekezdésében az  „MgSzH” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg

lép.

129. § (1) A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett 
növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) A  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) kockázatbecslés alapján 
a növényvédőszer-maradékokra vonatkozóan többéves nemzeti ellenőrzési programot dolgoz ki. A NÉBIH megküldi 
az ellenőrzési programot a végrehajtásért felelős megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának 
(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság).”

 (2) A 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  NÉBIH évente aktualizálja a  nemzeti ellenőrzési programot, melyet minden naptári évben legkésőbb 
szeptember 30-ig megküld a Bizottságnak és az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak.”

 (3) A 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ” szövegrész helyébe a „Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
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b) 5. § (2), (4) bekezdésében, 6. §-ában és 11. § (1) bekezdésében az „Az MgSzH Központ” szövegrész helyébe 
az „A NÉBIH” szöveg,

c) 5. § (4) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) és 
az  MgSzH” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) és a  NÉBIH” 
szöveg,

d) 7.  § (1)  bekezdésében az  „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az  „a növény- és talajvédelmi 
igazgatóság” szöveg,

e) 10. § (3) bekezdésében a „MÉBiH” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg
f) 11. § (3) bekezdésében az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
lép.

 (4) Hatályát veszti a 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet
a) 2. § (2) bekezdése,
b) 6. §-ában az „a MÉBiH” szövegrész.

130. §  A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról szóló 
67/2010. (V. 12.) FVM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH 

területi szerve) és a  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ)” 
szövegrész helyébe a „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 
(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) és a  Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

b) 2.  § (1)  bekezdés második mondatában, 4.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében és a  9.  §-ában 
az  ”Az  MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szöveg,

c) 2.  § (1)  bekezdés második mondatában, 3.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (3)  bekezdésében, 9. és 10.  §-ban 
az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe a „a NÉBIH” szöveg,

d) 3.  § (1)  bekezdésében és a  6.  § (1)  bekezdésében az  „MgSzH területi szervéhez” szövegrész helyett 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szöveg,

e) 4.  § (2)  bekezdésében az  „MgSzH területi szervétől” szövegrész helyett az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságtól” szöveg,

f ) 4.  § (3)  bekezdésében az  „MgSzH területi szervének” szövegrész helyett az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

g) 4. § (4) bekezdésében az „MgSzH Központnak” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg,
lép.

131. §  A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésének c) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjára és területi szerveire 

(a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: 
NÉBIH), illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében, 3. § 4.; 9.; 32. és 34.pontjában, a 36. pontjának b)-c) alpontjaiban és a 39. pontjában, 
4. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésének c) pontjában, 10. § (1)–(2) bekezdésében 
és (4)  bekezdésének bevezető szövegében, 11.  § (1) és (4)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 
13.  § (1) és (3)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdésében, 24.  § (5)  bekezdésében, 25.  § (3)  bekezdésében, 
26.  § (1)  bekezdésének bevezető szövegében és d)  pontjában, (4)  bekezdésének c)  pontjában és 
(5)  bekezdésében, 28.  § (2) és (5)  bekezdésében, 29.  § (2)  bekezdésében, 30.  § (1)  bekezdésében és 
(3) bekezdésének c) pontjában, 31. § (1) bekezdésében, 32. § (5) bekezdésében, 34. § (1) és (3) bekezdésében, 
36.  § (2)  bekezdésében, 37.  § (2)  bekezdésének d)–e)  pontjában, 39.  § (1)  bekezdésében, 41.  § (1) és 
(3)  bekezdésében, 42.  § (2)  bekezdésének bevezető szövegében és d)  pontjában, 43.  §-ában, 44.  § 
(2)–(4)  bekezdésében, 4.  mellékletének 3.  pontjában, 7.  mellékletének 1. és 4.  pontjában, valamint 
8. mellékletének 1.5.; 1.6. és 2.1. pontjában az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH, illetve az illetékes 
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,

c) 2.  § (2)–(3)  bekezdésének bevezető szövegében, 12.  § (5)  bekezdésében, 14.  § (4)  bekezdésében, 
26.  § (1)  bekezdésének bevezető szövegében, (2), (4) és (6)  bekezdésében, 28.  § (3)  bekezdésében, 
30.  § (1)  bekezdésében, 33.  §-ában, 35.  § (3)  bekezdésében, 37.  § (2) és (4)  bekezdésében, 38.  §  
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(1)–(4)  bekezdésében, 39.  § (2)  bekezdésében, 41.  § (4) és (6)  bekezdésének bevezető szövegében, 
42. §  (1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. §-ában, 47. §-ában és 10. mellékletének 2.3. pontjában 
az  „Az MgSzH” szövegrész helyébe az  „A NÉBIH, illetve az  illetékes megyei kormányhivatal növény- és 
talajvédelmi igazgatósága” szöveg,

d) 4.  § (6)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdésében, 26.  § (3)  bekezdésében, 37.  § 
(3)  bekezdésének b)  pontjában és 40.  § (6)  bekezdésében az  „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe 
az „a NÉBIH-nek illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának” szöveg,

e) 14.  § (4) és (6)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdésében, 16.  § (2) és (3)  bekezdésében, 17.  § (1) és 
(3)  bekezdésében, 18.  § (2)  bekezdésének bevezető szövegében, 22.  § (1)  bekezdésében, 24.  § (1) és 
(5)  bekezdésében és (6)  bekezdésének a)  pontjában, 44.  § (2)–(4)  bekezdésében, az „az MgSzH” szövegrész 
helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

f ) 14.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (4)  bekezdésében, 19.  § (1)–(2)  bekezdésében, az  „Az MgSzH” szövegrész 
helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

g) 17.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (2)  bekezdésének bevezető szövegében és 26.  § (1)  bekezdésében 
az „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és 
talajvédelmi igazgatóságához” szöveg,

h) 19. § (3) bekezdésében és 41. § (6) bekezdésének bevezető szövegében az „az MgSzH-t” szövegrész helyébe 
az „a NÉBIH-et, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát” szöveg,

i) 18. § (3) bekezdésnek bevezető szövegében és 10. mellékletének 2.2. pontjában az „az MgSzH-tól” szövegrész 
helyébe az „a NÉBIH-től, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságától” 
szöveg,

j) 8. mellékletének 1.4.2. pontjában az „az MgSzH illetékes szakterületével” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hel, 
illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságával” szöveg

lép.

132. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében 
a  növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet
a) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 6. § (6) bekezdésében „az MgSzH-tól” szövegrész helyébe „a NÉBIH-től” szöveg,
c) 13. § (3) bekezdésében „az MgSzH” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg,
d) 14. § (1) bekezdésében „az MgSzH” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg
lép.

133. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, 
létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) 
VM rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg lép.

134. §  A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és 
forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében az „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 4.  § (2)–(3)  bekezdésében, 8.  § (2)–(3)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdésében, 

16. § (2) bekezdésében,, 17. §-ában, az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
c) 7.  § (1)  bekezdésének bevezető szövegében, 9.  § (2)  bekezdésében, 12.  § (2)–(3)  bekezdésében, 

14. §  (4) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében az „Az MgSzH” szövegrész helyébe 
az „A NÉBIH” szöveg,

d) 14. § (2) bekezdésében az „az MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg,
e) Az R. 16. § (1) bekezdésében az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg
lép.
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135. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán 
nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés 3. pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében „az MgSzH” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdés b) pontjában „az MgSzH” szövegrész helyébe „a NÉBIH” szöveg,
d) 6. §-ában „az MgSzH-t” szövegrész helyébe „a NÉBIH-et” szöveg,
lép.

136. §  Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról 
szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 10.  § (2)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdésében, 14.  § (3)  bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe 

az „a NÉBIH” szöveg,
c) 14. § (1) és (2) bekezdésében az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg
lép.

137. §  A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) 
VM  rendelet 3.  § i)  pont ib)  alpontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg lép.

138. §  A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 2.  § (4)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg lép.

139. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint 
az  ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet 14.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz” szöveg lép.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelethez
4. számú melléklet a 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelethez

A B

„Név Számlaszám

1. Földmérési és Távérzékelési Intézet 10032000-01474527-00000000

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10024003-00300960-00000000

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10025004-00299657-00000000

4. Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10026005-00321127-00000000

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10027006-00302814-00000000

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10028007-00302515-00000000

7. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10029008-00302649-00000000

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10033001-00301617-00000000
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9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10034002-00301813-00000000

10. Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10035003-00302089-00000000

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10045002-00301820-00000000

12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10036004-00301428-00000000

13. Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10037005-00302106-00000000

14. Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10023002-00302247-00000000

15. Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10039007-00301112-00000000

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10044001-00302261-00000000

17. Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10046003-00302436-00000000

18. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10047004-00301507-00000000

19. Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10048005-00301569-00000000

20. Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10049006-00303004-00000000

21. Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala 10023002-00301208-00000000

22. HM Zrínyi Nonprofit Kft. 10023002-00286040-00000017”

2. melléklet a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelethez
1. melléklet a 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelethez

A B

„Név Számlaszám

1. Földmérési és Távérzékelési Intézet 10032000-01474527-00000000

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10024003-00300960-00000000

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10025004-00299657-00000000

4. Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10026005-00321127-00000000

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10027006-00302814-00000000

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10028007-00302515-00000000

7. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10029008-00302649-00000000

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10033001-00301617-00000000

9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10034002-00301813-00000000

10. Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10035003-00302089-00000000

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10045002-00301820-00000000

12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10036004-00301428-00000000

13. Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10037005-00302106-00000000

14. Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10023002-00302247-00000000

15. Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10039007-00301112-00000000

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala

10044001-00302261-00000000

17. Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10046003-00302436-00000000

18. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10047004-00301507-00000000

19. Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10048005-00301569-00000000

20. Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10049006-00303004-00000000

21. Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala 10023002-00301208-00000000”



65332	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	130.	szám	

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 354/2013. (VII. 31.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – dr. Pászka Imrét, a  Szegedi 
Tudományegyetem egyetemi docensét  2013. augusztus 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2013. július 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013.  július 16.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03716/2013.

A Kormány 1499/2013. (VII. 31.) Korm. határozata
a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 
kapcsolódó egyes feladatokról

A Kormány
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Nemzeti Sportközpontok költségvetési szerven keresztül 

biztosítsa a  FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 
elengedhetetlen előszerződés aláírását maximum 300,0 millió forint keretösszegig;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal
 2. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere gondoskodjon az 1. pontban foglaltak végrehajtását szolgáló 

300,0 millió forint átcsoportosításáról a  2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
előkészítésével kapcsolatos feladatok jogcímcsoportról a Nemzeti Sportközpontok alcím javára.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1500/2013. (VII. 31.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem teljesült  
előirányzat-maradványok felhasználásáról

A Kormány az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  § 
(1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 
2013. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült előirányzat-maradványok változatlan célú további felhasználását 
az  I.  Országgyűlés, XII. Vidékfejlesztési Minisztérium és XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél 
az 1. melléklet szerint.

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2014. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1500/2013. (VII. 31.) Korm. határozathoz

Fejezet Intézmény/Előirányzat

I. Országgyűlés
1 Országgyűlés Hivatala

4/9 Kossuth Lajos tér rekonstrukciója

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
20/03/05 Tanyafejlesztési Program

20/03/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20/35/03 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 

20/35/05 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 

20/35/06 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 

20/38/03 Kormányzati szakpolitikai feladatok 

20/38/08 Pesti Vigadó rekonstrukciója

A Kormány 1501/2013. (VII. 31.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány a  további intézkedésig fel nem használható 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványokból a XII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 470,0 millió forintnak
a) az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § 

(5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a felhasználását engedélyezi és
b) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1501/2013. (VII. 31.) 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 (+/-)

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

40 Fejezeti egyensúlyi tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -470 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 350 000

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 120 000

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1502/2013. (VII. 31.) Korm. határozata
a KMOP-5.2.2/A-13-2013-0001 azonosító számú („Északi Lipótváros megújítása” című) kiemelt projekt 
akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KMOP-5.2.2/A-13-2013-0001 azonosító számú, „Északi Lipótváros megújítása” 

című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. elfogadja az  1.  melléklet szerint az  1.  pontban meghatározott projektjavaslat kiemelt projektként történő 

nevesítését,
 3. hozzájárul, hogy az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződését a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális 

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1502/2013. (VII. 31.) Korm. határozathoz

Projektazonosító Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Akciótervi 

nevesítés elszámolható 

közkiadás összege 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KMOP-5.2.2/A-13- 

2013-0001

Északi Lipótváros 

megújítása

Budapest Főváros 

V. kerület Belváros-

Lipótváros 

Önkormányzat

1 827 837 113 A Budapest belváros közterület rehabilitációs 

fejlesztése keretében a következő 

beavatkozásokra kerül sor:

1. Az Olimpia park rekonstrukciója révén egy 

több funkciós, nyitott közösségi tér jön létre. 

A park körbekerítésre kerül, nyitva tartási idő 

kerül meghatározásra. A Széchenyi rakparttal 

párhuzamos belső út megszűnik, 1 db 

akadálymentes parkoló kerül kialakításra.

2. A Széchenyi rakparton az Olimpia park 

tengelyében gyalogátkelőhely létesül.

3. Megújulnak a közterületi burkolatok 

és a fizető várakozóhelyek a Széchenyi 

rakparton a Kossuth tér és a Jászai Mari tér 

között. Felújításra kerülnek az úttartozékok 

(szegély, parkolás gátló elemek, korlátok). 

A felszíni vízelvezetés korszerűsítésével együtt 

a közművek (víznyelők, fedlapok, tűzcsapok) 

szintbehelyezésre, felújításra, cserére kerülnek. 

3 db mozgássérült várakozóhely kerül 

felújításra.

4. A Falk Miksa utca Szalay utca és Szent István 

körút közötti szakaszán az útburkolat cseréje 

valósul meg, és a Falk Miksa utca és a Szent 

István körút találkozásánál 140 m2 területű 

köztér kerül kialakításra.

„Soft” elemek keretében megrendezésre kerülő 

események középpontjában a szabadidő aktív 

eltöltése, az egészséges életmód, a természet, 

valamint a kutyatartás mint közösségalkotó 

erő állnak.

I. Támogatási szerződés következők szerint, csökkentett támogatással köthető meg:

1. A független mérnök bevonása nem kötelező, feladataiban a műszaki ellenőr 

feladataival teljesen átfedő módon tervezett, így a projekt tekintetében értéknövekedést 

nem eredményező költségként nem elszámolható (a csökkentés összege: 20 000 000 Ft).

2. A tervellenőr alkalmazása nem jogszabályi előírás, a projektben a feladatai és 

felelőssége a tervezők által már biztosított, ezért költsége nem elszámolható (a csökkentés 

összege: 7 000 000 Ft).

3. A Felhívás C3.3 projektmenedzsmentre vonatkozó 3%-os belső korlát megtartása 

érdekében a menedzsment költségek 162 887 Ft-os csökkentése szükséges.

II. A támogatási szerződés megkötésének további feltételei:

1. El kell végezni az igények további pontosítását a projekt előrehaladásának 

folyamatában az Olimpia Park mint közösségi tér, hasznosítására vonatkozóan, egyrészt 

a „soft” elemek rendezvényein résztvevők, másrészt a fejlesztést bemutató honlap 

felhasználásával a lakosok visszajelzései alapján. Át kell vezetni az igények függvényében 

a megvalósítható javaslatokat a projekt részleteiben, pl. a környező irodai dolgozók 

ebédlőhelyének igénye, játszótéri eszközök elhelyezése, park nyitvatartási idejének 

változtatása tekintetében. A feltételt a megvalósítási időszak alatt szükséges teljesíteni és 

az időszakos előrehaladási beszámolókban arról összefoglalót kell benyújtani.

2. Igazolni kell a támogatási szerződés megkötéséig a rehabilitációs szakmérnök 

nyilatkozata alapján, hogy az alkalmazott akadálymentesítés megfelel a hatályos 

országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a Pályázati Útmutató 

„Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” című 

mellékletében foglalt követelményeknek.

3. Indokolni kell a támogatási szerződés megkötéséig, hogy a projekt ütemezésében 

miért kerültek jelentős átfedésbe a „soft” projektelemek és az Olimpia Park kivitelezési 

munkái.

4. Be kell mutatni a támogatási szerződés megkötéséig, hogy az Olimpia Park 

üzemeltetése során hány fő új munkaerő foglalkoztatása szükséges, és ennek 

vonatkozásában meg kell tenni a szükséges vállalást.

5. Igazolni kell az adott projektelemre vonatkozó első kifizetési kérelem benyújtásáig 

a Pályázati Útmutató C7. pontjában rögzítetteknek való megfelelést a budapesti 

25122/6 hrsz.-ú, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlan 

vonatkozásában.
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A Kormány 1503/2013. (VII. 31.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú [„Budapest–Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója 
III/1. ütem kivitelezés, Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (bez.) vonalszakasz 
új elektronikus biztosítóberendezés építése” című], valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0017 azonosító 
számú („Ferencváros »C« elágazás–Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” című) projektek támogatásának 
növeléséről, e két projekt 2015. december 31-e után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról, 
továbbá a kapcsolódó „Orosházi úti felüljáró és kapcsolódó útépítési munkák” című projekt támogatásának 
jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a békéscsabai „Orosházi úti felüljáró és kapcsolódó útépítési munkák” című projekt Közlekedés 

Operatív Program 3. prioritásának terhére kerüljön finanszírozásra legfeljebb nettó 10,0 milliárd forint értékben,
 2. elfogadja az 1. pont szerinti projekt kiemelt projektként történő nevesítését és hozzájárul, hogy a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága annak támogatási szerződését megkösse,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 3. jóváhagyja a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú, „Budapest–Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója 
III/1.  ütem kivitelezés, Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új 
elektronikus biztosítóberendezés építése” című nagyprojekt támogatásának legfeljebb nettó 14,4 milliárd forinttal 
történő növelését és hozzájárul, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító 
Hatósága intézkedjen a  támogatási szerződés megkötéséről azzal a  feltétellel, hogy a  közbeszerzési eljárás során 
kialakult nyertes ajánlatok ismeretében a támogatási szerződések összege haladéktalanul módosításra kerül,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 4. egyetért azzal, hogy az 1. és a 3. pontban meghatározott projektek támogatása együttesen legfeljebb 62,6 milliárd 
forint lehessen,

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  2013. évben – a  2014–2020 közötti programozási 
periódus azonos célt szolgáló operatív programjainak előirányzatai terhére, az  Európai Bizottság 2007–2013. évi 
költségvetési ciklust lezáró eljárásrendjében rögzített feltételek figyelembevételével – kötelezettséget vállaljon 
a  2007–2013  közötti programozási periódusban a  Közlekedés Operatív Program keretében indult projekteknek 
a 2007–2013 közötti programozási periódus terhére már nem elszámolható költségei finanszírozására,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 6. felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert hogy a 2014–2020 közötti időszakban Magyarország számára elérhető uniós 

források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása, valamint
b) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 közötti időszakban a közlekedés fejlesztését célzó operatív 

program előkészítése
során vegyék figyelembe az 1. mellékletben felsorolt projektek fentiekben vállalt költségeit,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 7. egyetért
a) a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú, „Budapest–Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója 

III/1. ütem kivitelezés, Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új 
elektronikus biztosítóberendezés építése” című, és
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b) a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú, „Ferencváros »C« elágazás–Lőkösháza ETCS 2 telepítés 
kivitelezése” című

nagyprojektek forrásszerkezetének az 1. melléklet szerinti módosításával,
 8. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján – gondoskodjon 

az 1. mellékletben felsorolt projektek támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2013. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1503/2013. (VII. 31.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L

1.
Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése
Támogatást 

igénylő neve

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt rövid bemutatása

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet

KÖZOP (EU+hazai)

(nettó Ft)

XIX. Fejezet

(ÁFA)

(Ft)

KÖZOP KA forrás

(nettó Ft)

KÖZOP ERFA 

forrás

(nettó Ft)

XIX. Fejezet

KÖZOP hazai 

társfinanszírozás

(ÁFA)

(Ft)

Fogadó Operatív 

Program forrás 

(KA)

(nettó Ft)

Hazai 

költségvetési 

forrás

(ÁFA)

(Ft)

2.

KÖZOP-

2.5.0-09-

11-2012-

0018

Budapest–Lőkösháza 

vasútvonal 

rekonstrukciója III/1. 

ütem kivitelezés, 

Békéscsaba állomás 

pályaépítés és Gyoma 

(kiz.)–Békéscsaba 

(bez.) vonalszakasz 

új elektronikus 

biztosítóberendezés 

építése

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.

100%

A már folyamatban 

lévő 32 km hosszú 

vasúti pályaszakasz 

átépítéséhez 

kapcsolódó 

biztosítóberendezés 

kiépítése, valamint 

Békéscsaba állomás 

teljes körű átépítése.
48 158 174 000 13 002 707 000

47 502 908 234 – 12 825 785 223 8 722 575 416 2 355 095 362

3.
KÖZOP 3. 

prioritás

Orosházi úti felüljáró 

és kapcsolódó 

útépítési munkák

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.

100%

Orosházi úti 

felüljáró és a hozzá 

kapcsolódó Bartók 

Béla úti csomópont 

és Orosházi út – Gyár 

utca csatlakozásában 

fonódásmentes 

(„turbó”) körforgalom 

kialakítása.

– 9 998 664 752 2 699 639 483 – –

4.

KÖZOP-

2.5.0-09-

11-2012-

0017

Ferencváros „C” 

elágazás–Lőkösháza 

ETCS 2 telepítés 

kivitelezése

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.

100%

225 km hosszon ETCS 

2 vonatbefolyásolási 

berendezés telepítése.

21 403 663 000 5 778 989 000 17 946 989 015 – 4 845 687 034 3 456 673 985 933 301 976
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A Kormány 1504/2013. (VII. 31.) Korm. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak további támogatásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Oroszlány 

Város Önkormányzatának támogatásához 296,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
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. 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 20. Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása cím javára, 
visszatérítési kötelezettséggel;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési 

fejezetéből a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának, 
elszámolásának és visszatérítésének feltételeiről haladéktalanul támogatási megállapodást köt Oroszlány Város 
Önkormányzatával;

 3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatást utólagos, legkésőbb 2013. december 2-áig történő elszámolási 
és visszatérítési kötelezettséggel folyósítsa Oroszlány Város Önkormányzata számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1504/2013. (VII. 31.) Korm. határozathoz
1. melléklet a        /2013. (       ) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség

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

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
342584 20 296,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -296,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
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
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 296,0 296,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Foglalkoztatottak létszáma:

Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
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A Kormány 1505/2013. (VII. 31.) Korm. határozata
a fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében szükséges intézkedésről

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a  21. Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása cím 
létrehozását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. az Áht. 21. § (6) bekezdése alapján, a fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében 

7000,0 millió forint 1.  melléklet szerinti, egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 
21.  Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása cím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatást soron kívül utólagos, legkésőbb 2013. december 15-ig történő 
elszámolási kötelezettséggel folyósítsa Budapest Főváros Önkormányzata számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1505/2013. (VII. 31.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség 

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

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
297268 21 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 7 000,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -7 000,0

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 7 000,0 7 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1506/2013. (VII. 31.) Korm. határozata
a határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális 
feladatokról

A Kormány folytatni kívánja a  határon túl élő magyar állampolgárokkal megkezdett nemzeti konzultációt. Ennek keretében 
a  határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultációval összefüggő feladatokról szóló 1582/2012. 
(XII. 14.) Korm. határozat alapján megkeresett személyek, valamint a Korm. határozat szerinti feladatok végrehajtását követően 
magyar állampolgárságot szerzett, külföldön érvényes lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező személyek 
(a továbbiakban együtt: címzettek) részére miniszterelnöki levél kerül kézbesítésre.
A Kormány ennek 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: a 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 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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