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Kormányrendeletek

A Kormány 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről
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. §

(1) A Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (a továbbiakban: NFÜ) az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. §-a alapján 2014. január 1-től jogutóddal (beolvadással) megszünteti.
(2) Az NFÜ általános jogutódja – az Áht. 11. § (3) bekezdése szerinti átvevő költségvetési szervként – az e rendeletben
meghatározott kivétellel a Miniszterelnökség.
(3) Az NFÜ egyes irányító hatóságainak jogutódja az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve a Miniszterelnökség.
A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek a Végrehajtás Operatív Program vonatkozásában.
(4) Az NFÜ 2013. december 31-ig vállalhat kötelezettséget.

2. §

(1) Az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve a Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek
a)
az 1. és 2. melléklet szerinti irányító hatóságok által az e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített
támogatási jogviszonyok,
b)
az a) pont szerinti támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, az irányító hatósági feladatok ellátásához
szükséges tanácsadói, szakértői tevékenység ellátására vonatkozó polgári jogi szerződések, valamint
az azokhoz kapcsolódó, az NFÜ által megszerzett szerzői jogok és licencek
tekintetében.
(2) Az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve a Miniszterelnökség az NFÜ jogutódjaként jogosult az (1) bekezdés
szerinti szerződések vonatkozásában
a)
eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,
b)
perbe lépni a folyamatban lévő peres eljárásokban.

3. §

(1) Az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve a Miniszterelnökség és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban: törvény)
és az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010.
(VI. 8.) KIM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján kell lefolytatni.
(2) Az átadás-átvételi eljárás levezetője az átvevő. Az átadás-átvételi eljárásba a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt
be kell vonni.
(3) Az átadás-átvételi eljárást a rendelet 4. §-ában foglaltak alapján 2014. január 8-ig le kell folytatni.
(4) Az átadás-átvételi megállapodás megkötése során az egyes kérdések – így különösen a létszám, a vagyon-,
a szerződés- és kötelezettség-állomány – vonatkozásában a 2013. december 31-ei állapotot kell figyelembe venni.

4. §

(1) A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogviszonyokkal
kapcsolatban
a)
az NFÜ horizontális és funkcionális feladatainak ellátásával összefüggő tanácsadói, szakértői tevékenység
ellátására vonatkozó polgári jogi szerződések,
b)
az NFÜ által az a) pont szerinti szerződések keretében megszerzett szerzői jogok és licencek
tekintetében.
(2) A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett
nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat alapján kötött
szerződések tekintetében.
(3) A Miniszterelnökség az NFÜ jogutódjaként jogosult az (1) és (2) bekezdés szerinti szerződések vonatkozásában
a)
eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,
b)
perbe lépni a folyamatban lévő peres eljárásokban.
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(4) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság az NFÜ munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökhöz – ide nem értve
az informatikai-telekommunikációs eszközöket – kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
ellátási feladatok tekintetében az NFÜ részleges jogutódja.
(5) A Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az NFÜ munkavégzéséhez
szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek,
valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglalt ellátási feladatok tekintetében az NFÜ részleges jogutódja.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti szervezetek kötelesek biztosítani, hogy a részben vagy egészben európai uniós
forrásból beszerzett eszközök és szolgáltatások megfeleljenek az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdése
és a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 80. §-a rendelkezéseinek.
(7) A Miniszterelnökség az NFÜ jogutódjaként – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – ellátja az NFÜ
1.
Belső Ellenőrzési és Ellenőrzés-koordinációs Főosztálya,
2.
Kommunikációs Főosztálya,
3.
Fejlesztési és Informatikai Elnökhelyettessége,
4.
Központi Monitoring Főosztálya,
5.
Informatikai és Tájékoztatási Főosztálya,
6.
Jogi és Gazdasági Elnökhelyettessége,
7.
Jogi Főosztálya,
8.
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya,
9.
Humánerőforrás Főosztálya,
10.
Fejezeti Főosztálya,
11.
Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatósága,
12.
Pénzügyi Lebonyolítási Főosztálya,
13.
Közreműködő Szervezet Kontrolling Főosztálya,
14.
Intézményi Gazdálkodási Főosztálya,
15.
Nemzetközi Elnökhelyettessége,
16.
Koordinációs Irányító Hatósága,
17.
Program és Projekt Előkészítési Főosztálya
által ellátott feladatokat.
5. §		
A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 121/A. §-a szerinti megállapodás
tekintetében.
6. §

(1) A Miniszterelnökség és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást a törvény és a rendelet alapján kell lefolytatni.
(2) Az átadás-átvételi eljárás során a 3. § (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

7. §		
Az irányító hatósági feladatok delegálására vonatkozó megállapodásokat a jogutódlásra tekintettel felül kell
vizsgálni.
8. §

(1) A 2. § szerinti jogutódlással érintett kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, munkavállalók esetében 2014.
január 1-től a munkáltató az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve a Miniszterelnökség, a munkáltatói
jogkört az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium hivatali szervezetének vezetője, a Miniszterelnökség esetében
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár gyakorolja.
(2) A 4. § szerinti jogutódlással érintett kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, munkavállalók esetében
a munkáltató a Miniszterelnökség, a munkáltatói jogkört a Miniszterelnökséget vezető államtitkár gyakorolja.
(3) A 2013. december havi, 2014. januárban esedékes nettó illetményt, munkabért és egyéb járandóságot 2013.
december 31-ig meg kell fizetni, mely kiadás az NFÜ 2013. évi költségvetését terheli.
(4) A (3) bekezdés szerinti nettó illetmény, munkabér és egyéb járandóság közterheinek megfizetése – az NFÜ által
elkészített nettó finanszírozási állomány alapján – a Miniszterelnökség 2014. évi költségvetését terheli.
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(5) A Miniszterelnökség, mint általános jogutód 2014. január 20-ig köteles a (4) bekezdés szerinti közterheket
megfizetni.
(6) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a (3) és (4) bekezdés szerinti személyi jellegű kifizetéseket az NFÜ
adószámának megjelölésével teljesíti.
9. §

(1) Az NFÜ megszűnésének napján az NFÜ fizetési számláit meg kell szüntetni. A megszűnés napján az NFÜ fizetési
számláin lévő pénzeszközök, az NFÜ javára szóló fizetési megbízás alapján az NFÜ fizetési számláin még jóvá nem írt
összegek és az NFÜ e napon fennálló készpénzállománya a Miniszterelnökséget illetik meg.
(2) Az NFÜ számláit vezető szerv 2013. december 31-én az NFÜ rendelkezése alapján átutalja az NFÜ fizetési számláin
lévő pénzeszközöket a Miniszterelnökség fizetési számláira.
(3) A központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet számlái felett – azok megszüntetése nélkül – a tulajdonosi
jogokat és kötelezettségeket 2014. január 1-től a Miniszterelnökség gyakorolja.

10. §		
Az NFÜ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a kincstár és egyéb szervek felé teljesítendő bejelentési, változás-bejelentési,
bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét a megszűnésre vonatkozó általános szabályok szerint teljesíti.
11. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) jogutódja az NFÜ-nek a budapesti 4-es – Kelenföldi
pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítése projekt tekintetében a Magyar Állam nevében kötött
finanszírozási szerződés, valamint a Magyar Állam projektbeli feladatai tekintetében.
(2) Az NFM és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást a törvény és a rendelet alapján kell lefolytatni.
(3) Az átadás-átvételi eljárás során a 3. § (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

12. §

(1) A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) jogutódja az NFÜ-nek a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-vel
összefüggő jogviszonyok tekintetében.
(2) Az NGM és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást a törvény és a rendelet alapján kell lefolytatni.
(3) Az átadás-átvételi eljárás során a 3. § (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

13. §

(1) Az NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: NEP IH) által ellátott
feladatok vonatkozásában a NEP IH jogutódja a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: SZPI).
(2) Az NFÜ megszűnésének napján az NFÜ intézményi célelszámolási és devizaszámláin lévő, a NEP IH által kezelt
pénzeszközöket a Miniszterelnökség fizetési számláira át kell vezetni.
(3) A NEP IH-nál fennálló
a)
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony az SZPI-nél fennálló határozatlan idejű
munkaviszonnyá,
b)
határozott idejű közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony az SZPI-nél fennálló határozott idejű
munkaviszonnyá
alakul át 2014. január 1-jén.
(4) A jogviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén teljes munkaidős munkaviszonnyá,
részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén részmunkaidős munkaviszonnyá alakul át. A 2013. december 31-én
az NFÜ-nél fennálló közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban kikötött próbaidő mértéke
a jogviszonyváltást követően változatlan marad.

14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 15. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

15. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
Nemzeti Stratégia Referencia Keret

1.

A

B

Operatív Program Irányító Hatósága

Irányító hatóság működtetéséért felelős szerv

2.

Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

3.

Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága

Nemzetgazdasági Minisztérium

4.

Környezet és Energia Operatív Programok Irányító
Hatósága

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

5.

Közlekedés Operatív Programok Irányító Hatósága

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

6.

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága

Nemzetgazdasági Minisztérium

7.

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Emberi Erőforrások Minisztériuma

8.

Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

2. melléklet a 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
A 2004–2006. programozási időszak

1.

A

B

Program megnevezése

Irányító hatóság

C
Irányító hatóság működtetéséért felelős
szerv

2.

Gazdasági Versenyképesség
Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága

Nemzetgazdasági Minisztérium

3.

Humánerőforrás Fejlesztési
Operatív Program

Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatósága

Emberi Erőforrások Minisztériuma

4.

Környezetvédelem és
Infrastruktúra Operatív Program

Környezet és Energia Operatív
Programok Irányító Hatósága
Közlekedés Operatív Programok
Irányító Hatósága

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

5.

Regionális Fejlesztés Operatív
Program

Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága

Nemzetgazdasági Minisztérium

6.

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatósága

Emberi Erőforrások Minisztériuma

7.

Kohéziós Alap projektek

Környezet és Energia Operatív
Programok Irányító Hatósága

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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A Kormány 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
80. § e)–h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol az 1. melléklet alapján meghatározható alsó
küszöbértéket elérő vagy meghaladó, de a felső küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyagok vannak
jelen, vagy az alkalmazott berendezésekre és eljárásokra figyelemmel, valamint a technológia irányíthatatlanná
válása miatt jelen lehetnek (a továbbiakban együtt: jelen lévő veszélyes anyag).”
(2) Az R. 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége
az 1. melléklet alapján meghatározható felső küszöbértéket eléri vagy meghaladja.”

2. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdés f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése, az ellenük való védekezés engedélyezési és felügyeleti
tevékenysége a következő területek vizsgálatára terjed ki:)
„f ) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos településrendezési tervezés,
g) a lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása, valamint”
(2) Az R. 4. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése, az ellenük való védekezés engedélyezési és felügyeleti
tevékenysége a következő területek vizsgálatára terjed ki:)
„h) a belső védelmi terv és a súlyos káresemény elhárítási terv gyakoroltatása.”

3. §		
Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, az üzemeltetőt nem illeti meg a kérelmezett jog
gyakorlása.”
4. §		
Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője a 3. mellékletben meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelő biztonsági jelentést; az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem üzemeltetője a 4. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő
biztonsági elemzést készít, és az abban foglaltak szerint köteles működni.”
5. §		
Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 10. § (1) bekezdés szerinti elsőfokú engedélyezési eljárásának
ügyintézési határideje 90 nap, az ezzel kapcsolatos másodfokú eljárás ügyintézési határideje 90 nap.”
6. §

(1) Az R. 10. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A katasztrófavédelmi engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottakon túl az alábbiakat is tartalmaznia kell:)
„b) a biztonsági jelentést vagy a biztonsági elemzést készítő szakértő nevét, címét, kapcsolattartóját, annak
elérhetőségét és aláírását,
c) a kérelmet előterjesztő, képviseletre jogosult nevét, aláírását, és”
(2) Az R. 10. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A katasztrófavédelmi engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottakon túl az alábbiakat is tartalmaznia kell:)
„d) a veszélyes ipari védelmi ügyintéző nevét, címét, elérhetőségét és aláírását.”
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7. §		
Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő az elsőfokú és másodfokú
eljárás során 30 nap.”
8. §

(1) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a veszélyes tevékenység által jelentett kockázat szintje meghaladja a 7. melléklet 1. pontjában
meghatározott elfogadható szintet, akkor a hatóság az üzemeltetőt olyan kiegészítő intézkedések megtételére
kötelezi, amelyek eredményeképpen a kockázat szintje a hatóság által elfogadott mértékben csökken. A kiegészítő
intézkedések érinthetik a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés tartalmát, és az ezekben szereplő feladatok
végrehajtási feltételeit.”
(2) Az R. 13. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az üzemeltető naprakész nyilvántartást vezet a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, vagy a küszöbérték
alatti üzemben jelen lévő veszélyes anyagokról és azok mennyiségéről. A hatóság a nyilvántartást a helyszíni
vizsgálat során ellenőrzi.
(7) A veszélyes anyagokról készített, a (6) bekezdés szerinti nyilvántartást a hatóság által ellenőrizhető formában
a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben kell tartani.”

9. §

(1) Az R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő az elsőfokú és másodfokú
eljárás során 45 nap.”
(2) Az R. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A módosított belső védelmi terv elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő az elsőfokú és másodfokú eljárás
során 45 nap.”

10. §		
Az R. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kat. 33. § (1) bekezdése alá nem eső engedélykérelem esetében nem kell közmeghallgatást tartani, de
a polgármester a biztonsági jelentéshez, biztonsági elemzéshez tett észrevételeket a hirdetményi közzététel
lezárását követő 8 napon belül megküldi a hatóság helyi szervének. A hatóság az észrevételeket a döntésének
meghozatalakor mérlegeli.”
11. §		
Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy üzemzavar bekövetkezésekor a külső
védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja.”
12. §		
Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatóság a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem által veszélyeztetett település
polgármesterének közreműködésével, a külső védelmi terv jóváhagyásával egyidejűleg tájékoztató kiadványt
készít. Ebben tájékoztatja a veszélyeztetett területen élő lakosságot és a közintézményeket a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemről, a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekről, vagy a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos üzemzavarról és az ellenük való védekezés lehetőségeiről.”
13. §		
Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatóság a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés alapján – azok feltételek nélküli elfogadásával
egyidejűleg – katasztrófavédelmi engedélyben jelöli ki a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem körüli veszélyességi
övezet határait.”
14. §

(1) Az R. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a 2. melléklet szerinti üzemazonosítási adatlapokat
az üzemazonosításra vonatkozó kérelme mellékleteként a hatóság területi szervéhez nyújtja be. A kérelemnek
tartalmaznia kell a 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott – a küszöbérték alatti üzemre
vonatkoztatott – adatokat, valamint a kérelemhez csatolni kell a 10. § (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott
iratokat.”
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(2) Az R. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hatóság – ha nem kötelezi az üzemeltetőt súlyos káresemény elhárítási terv készítésére – az üzemazonosítási
adatlapok és az (1)–(2) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján dönt az üzemazonosítási eljárás lezárásáról és
a katasztrófavédelmi engedély megadásáról.”
(3) Az R. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A küszöbérték alatti üzemek elsőfokú engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje 60 nap, az ezzel
kapcsolatos másodfokú eljárás ügyintézési határideje 60 nap.”
15. §

(1) Az R. 34. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alábbi kritériumok egyikének teljesülése esetén súlyos káresemény elhárítási terv készítését kell előírni:)
„a) az 1. melléklet, 2. táblázat, mérgező és nagyon mérgező anyagok és készítmények veszélyességi osztályba
tartozó veszélyes anyagok jelenléte;”
(2) Az R. 34. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alábbi kritériumok egyikének teljesülése esetén súlyos káresemény elhárítási terv készítését kell előírni:)
„c) veszélyes anyagok körébe tartózó cseppfolyós gáz jelenléte, kivéve a palackos gáztárolást, valamint a 12,5 tonna
névleges töltettömegnél kisebb, propán-bután gázt tartalmazó, fogyasztói tartályban történő tárolást, beleértve
a kapcsolódó technológiai berendezéseket.”
(3) Az R. 34. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alábbi kritériumok egyikének teljesülése esetén súlyos káresemény elhárítási terv készítését kell előírni:)
„d) nyomás (legalább 300 kPa túlnyomás) alatti, veszélyes anyagot tartalmazó technológiai berendezések jelenléte,
kivéve a palackos gáztárolást, valamint a 12,5 tonna névleges töltettömegnél kisebb, propán-bután gázt tartalmazó,
fogyasztói tartályban történő tárolást, beleértve a kapcsolódó technológiai berendezéseket.”
(4) Az R. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben nem kell súlyos káresemény elhárítási terv készítését előírni,
ha az alábbi kritériumok együttesen teljesülnek:
a) a küszöbérték alatti üzem határától számítva
aa) a lakóövezet, üdülőövezet, közintézmények, tömegtartózkodásra szolgáló építmények távolsága nagyobb, mint
300 méter,
ab) a munkahelyek, más egyéb üzemek, irodaházak stb. távolsága nagyobb, mint 200 méter, és
ac) veszélyes anyaggal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem távolsága nagyobb, mint 100 méter, és
b) az üzem saját munkavállalóinak és az üzem területén rendszeresen vagy állandóan tartózkodó munkavállalók
száma 30 főnél kevesebb.”
(5) Az R. 34. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában a (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti kritériumot nem kell figyelembe
venni olyan csővezetékek esetében, ahol a veszélyes anyaggal foglalkozó üzem vagy a küszöbérték alatti üzem
a csővezetékkel technológiai kapcsolatban van.”
(6) Az R. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdés alá nem tartozó esetben súlyos káresemény elhárítási terv készítését nem kell előírni, ha
az üzemeltető a 33. § (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolt dokumentációban bizonyítja, hogy
a) emberi életet veszélyeztető tűz- és robbanási hatás mértéke az üzem határánál hőhatás esetében 4 kW/m2 és
túlnyomás esetében 10 kPa értéket nem haladja meg, és
b) a környezetterheléssel járó súlyos balesetből származó veszélyeztetés esetén
ba) a technológia műszaki kialakítása garantálja a környezetre veszélyes anyagok környezetbe jutó mennyiségének
korlátozását, és az erre vonatkozó technológiai szabályzók rendelkezésre állnak,
bb) a kikerült környezetre veszélyes anyag összegyűjtését, mentesítését vagy más módon történő ártalmatlanítását
tartalmazó technológiai szabályzók rendelkezésre állnak,
bc) a környezeti kárelhárítási eljárások anyagi-technikai és személyi feltétele biztosított, és
bd) az üzem kárelhárító szervezete felkészült a környezeti kárelhárítási feladatok végzésére, és e feladatokat terv
szerint rendszeresen gyakorolja.”

16. §

(1) Az R. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A küszöbérték alatti üzem üzemeltetője – ha számára a hatóság előírja – a biztonságos üzemeltetés
bizonyítása érdekében a veszélyek azonosítására, a feltárt veszélyek megelőzésére és elhárítására az 5. mellékletben
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő súlyos káresemény elhárítási tervet készít, melynek
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védendő adatokat nem tartalmazó változatát is benyújtja a veszélyes tevékenység végzéséhez, folytatásához
szükséges katasztrófavédelmi engedély iránti kérelme mellékleteként a hatóság részére.”
(2) Az R. 35. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az üzemeltető a küszöbérték alatti üzemet a súlyos káresemény elhárítási tervben foglaltak szerint köteles
működtetni.”
17. §		
Az R. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. § (1) A súlyos káresemény elhárítási terv soros, soron kívüli felülvizsgálatára a 11. § rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a soros felülvizsgálatot háromévenként kell elvégezni.
(2) A 33. § (4) bekezdése szerinti engedélyt háromévenként felül kell vizsgálni, melynek érdekében a hatóság
üzemazonosítási eljárást folytat le.”
18. §		
Az R. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. § (1) A hatóság a súlyos káresemény elhárítási terv valóságtartalmát helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, továbbá
az üzemeltetőt kiegészítő adatszolgáltatás benyújtására kötelezheti.
(2) A hatóság a küszöbérték alatti üzemeket legalább háromévente egyszer az irányítási rendszerre is kiterjedően
ellenőrzi.”
19. §		
Az R. 40. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az üzemeltető a gyakorlatok tartásával kapcsolatos tapasztalatokat a gyakorlat elvégzését követő 30 napon
belül jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a hatóság területi szerve részére haladéktalanul tájékoztatás céljából megküld.
(5) A hatóság háromévente legalább egy alkalommal helyszíni vizsgálattal ellenőrzi a súlyos káresemény elhárítási
terv gyakoroltatását, amelyet a gyakorlat befejeztével értékel. Ha a gyakorlat nem elfogadható, abban az esetben
a hatóság határidő megjelölésével a gyakorlat megismétlésére kötelezi a küszöbérték alatti üzem üzemeltetőjét.”
20. §		
Az R. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése céljából a hatóság engedélyezési,
felügyeleti és ellenőrzési feladatainak keretében a veszélyes tevékenységek tűz-, polgári védelmi és iparbiztonsági
felügyeletének hatékonnyá tétele érdekében ipar-felügyeleti adatbázist hoz létre és működtet.”
21. §

(1) Az R. 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 7. melléklet 6. 2. pontjában foglalt előírásokat 2014. december 31-ig kell teljesíteni.”
(2) Az R. 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nehéz fűtőolajok miatt e rendelet hatálya alá kerülő üzemeltetők 2014. április 30-ig a 7. § és a 33. § szerinti
üzemazonosítási eljárást folytatnak le, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó üzemeltetők 2014. április 30-ig
elvégzik a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés vagy a súlyos káresemény elhárítási terv 11. § és 38. § szerinti
soron kívüli felülvizsgálatát.”

22. §		
Az R. 48. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet a katasztrófavédelemről szóló törvénnyel együtt…)
„c) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi
irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 30. cikkének”
(való megfelelést szolgálja.)
23. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az R. 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
Az R. 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
Az R. 12. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
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24. §

(1) Az R. 23. § (3) bekezdésében
a)
a „10. melléklet 6. pontjában” szövegrész helyébe a „10. melléklet 7. pontjában”,
b)
a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv” szövegrész helyébe a „hatóság”
szöveg lép.
(2) Az R. 28. § (2) bekezdésében és 28. § (4) bekezdésében a „településrendezési” szövegrészek helyébe
a „településszerkezeti” szöveg lép.
(3) Az R. 28. § (3) bekezdésében és a 3. melléklet 1.2.2. pontjában a „településrendezési” szövegrész helyébe
a „településszerkezeti” szöveg lép.

25. §		
Hatályát veszti
a)
az R. 41. § (1) bekezdésében a „katasztrófavédelmi” szövegrész,
b)
az R. 47. § (2)–(4a) bekezdése.
26. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. melléklet 5. pontja, valamint a 21. § (2) bekezdése és a 22. § 2014. február 15-én lép hatályba.

27. §

(1) E rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvénnyel együtt
a)
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i
96/82/EK tanácsi irányelvnek,
b)
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. december 16-i 2003/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet 1. melléklet 5. pontja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről,
valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i
2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 3.1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3.1. Ezt az összegzési szabályt a toxicitás, a tűzveszélyesség és az ökotoxicitás veszélyeinek értékeléséhez kell használni.
Ennél fogva a szabályt külön-külön is kell alkalmazni:)
„a) az 1. táblázatban nevesített, mérgező vagy nagyon mérgező anyagok és készítmények veszélyességi osztályba
sorolandó anyagok, valamint a 2. táblázat 1. és 2. veszélyességi osztályába sorolt anyagok összegzésekor;”
2. Az R. 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az üzemeltető kötelezettsége szempontjából mértékadónak számít a veszélyes anyagnak az üzemben
egyidejűleg jelen lévő legnagyobb mennyisége. Az a veszélyes anyag, amely a veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemben, küszöbérték alatti üzemben a küszöbmennyiség 2%-át meg nem haladóan van jelen, a teljes veszélyes
anyagmennyiség meghatározásakor figyelmen kívül hagyható, ha az alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemen, vagy a küszöbérték alatti üzemen belül úgy helyezkedik el, hogy az veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet nem okozhat.”
3. Az R. 1. melléklet a következő 10. ponttal egészül ki:
„10. A veszélyes anyagok jelen lévő mennyiségének meghatározásakor a tárolóedények technológiai berendezések
tároló kapacitása a mértékadó, mindaddig, amíg az üzemeltető hitelt érdemlő módon nem bizonyítja, hogy
az valamilyen korlátozást eredményező műszaki megoldással csökkentésre került.”
4. Az R. 1. melléklet 1. Anyaglista táblázat 1. oszlopának „Kőolaj termékek” nevesített anyagcsoportja a következő
d) ponttal egészül ki:
„d) nehéz fűtőolajok.”
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5. Az R. 1. mellékletének „Megjegyzések a 2. táblázathoz” alcímének 1. pont d) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„d) A nem ismert veszélyességű, akár hulladékokat is tartalmazó keverék esetében mindaddig, amíg annak
tényleges veszélyességét az üzemeltető nem igazolja, a keverék veszélyességi osztályba sorolásakor a keverékben
jelen lévő vagy jelen lévőnek feltételezhető összetevők közül annak a veszélyességét kell alkalmazni a teljes
keverékmennyiségre, amelyhez az 1., vagy a 2. táblázatban a legalacsonyabb küszöbérték tartozik.”
6. Az R. 1. melléklet 2. „Az 1. táblázatban nem szereplő anyagok és készítmények veszélyességi osztályai” táblázat
1. oszlopában az „1. nagyon mérgezőek” szövegrész helyébe az „1. nagyon mérgező anyagok és készítmények”
szöveg lép.
7. Az R. 1. melléklet 2. „Az 1. táblázatban nem szereplő anyagok és készítmények veszélyességi osztályai” táblázat
1. oszlopában a „2. mérgezőek” szövegrész helyébe a „2. mérgező anyagok és készítmények” szöveg lép.

2. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
Az R. 2. melléklet B/1. „ÜZEMAZONOSÍTÁSHOZ, ÜZEMADATOK–ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK” adatlap 1. pontjában
a „Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve:” szövegrész helyébe a „Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem /
küszöbérték alatti üzem neve:” szöveg lép.

3. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
Az R. 3. melléklet 1.2.2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az üzemeltető bemutatja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem érintett (a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos baleset következményei által veszélyeztetett) környezetének területrendezési elemeit. Ehhez felhasználható
a településszerkezeti terv. A bemutatás legalább a következő adatokat tartalmazza:]
„a) a lakóterületek jellemzése,”

4. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
Az R. 5. melléklet 1.5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A külső védelmi tervhez kapcsolódó feladatok leírása, amennyiben külső védelmi terv készítését a hatóság előírja:)
„b) a küszöbérték alatti üzem környezetében kialakult veszélyhelyzet elhárításához a segítségnyújtás lehetőségei és
annak feltételei.”

5. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
1. Az R. 7. melléklete a következő 5.3.3. ponttal egészül ki:
„5.3.3. Halálos hatást jelent:
a) tűzhatás tekintetében:
aa) 8 kW/m2 értéket elérő vagy meghaladó hőfluxus,
ab) gőztűz esetében az alsó robbanási határ felét elérő, vagy meghaladó veszélyes anyag koncentráció,
ac) 1%-ot elérő, vagy meghaladó probit alapú elhalálozási valószínűség;
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b) mérgezési hatás tekintetében:
ba) az ERPG 3 értéket, vagy a visszafordíthatatlan egészségkárosodásra vonatkozó nemzetközi szakirodalomban
szereplő mértéket elérő, vagy meghaladó veszélyes anyag koncentráció,
bb) 1%-ot elérő vagy meghaladó probit alapú elhalálozási valószínűség;
c) túlnyomás tekintetében 10 kPa értéket elérő vagy meghaladó léglökési hullám.”
Az R. 7. melléklete a következő 5.5.5. alponttal egészül ki:
„5.5.5. A súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlat elfogadhatónak tekinthető, ha a küszöbérték alatti üzem
üzemeltetője a gyakorlat során a súlyos káresemény elhárítási tervben meghatározott súlyos baleseti eseménysorok
legalább egyikét a tervben meghatározottak szerint gyakoroltatja az arra kioktatottakkal és a gyakorlat során
a gyakorlatban részt vevők a tervben meghatározottak szerint cselekednek, továbbá nem tapasztalható semmilyen
körülmény, ami egy feltételezett baleset során annak kimenetelét negatív irányba terelhetné. A tervben megjelölt
szervezetek egészét gyakoroltató háromévente esedékes gyakorlat elfogadhatóságához szükséges továbbá, hogy
a tervben megjelölt szervezetek egésze részt vegyen a gyakorlaton.”
Az R. 7. melléklet 6.1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, belső védelmi terv és a súlyos káresemény elhárítási terv elkészítésével
megbízott gazdálkodó szervezet köteles)
„b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való veszélyeztetés, és a lehetséges súlyos baleset
következményeinek értékeléséhez az általánosan elismert nemzetközi gyakorlatban alkalmazott és a hatóság által
elfogadott szoftvert alkalmazni.”
Az R. 7. melléklet 6.3. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A veszélyes ipari védelmi ügyintéző)
„d) szervezi és értékeli a belső védelmi tervben foglaltak gyakoroltatását,
e) a belső védelmi terv pontosításáról, felülvizsgálatáról és gyakoroltatásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet
megküld a hatóság részére, és”
Az R. 7. melléklet 6.3. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(A veszélyes ipari védelmi ügyintéző)
„f ) részt vesz a hatósági ellenőrzéseken és a helyszíni szemléken.”
Hatályát veszti az R. 7. melléklet 1.6.1. pontjában az „üzemen belüli” szövegrész.

6. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
1. Az R. 8. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tartalmi követelmények)
„2.1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés és a hatások csökkentésére irányuló
tevékenység erő- és eszközrendszerének leírása. Ezen belül:
2.1.1. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében kialakuló helyzetek
2.1.2. a védekezésbe bevont szervezetek, erők
a) a veszélyhelyzeti irányító szervezet, a védekezési tevékenységet elindító, a védekezést irányító és más megjelölt,
feladat- és hatáskörrel bíró személyek neve, beosztása és elérhetőségi adatai, a külső szervekkel kapcsolatot
tartó, valamint a külső védelmi tervvel, a veszélyhelyzeti értesítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos üzemi
tevékenységet végző személyek neve, beosztása és elérhetőségi adatai,
b) a védekezésbe bevonható belső erők,
c) a védekezésbe bevonható külső erők;
2.1.3. a veszélyes tevékenységhez kapcsolódó és a veszélyhelyzeti feladatok ellátását szolgáló alap és tartalék
infrastruktúra, a súlyos balesetek elleni védekezésbe bevonható eszközök, berendezések és anyagok összefoglaló
bemutatása a lényeges jellemzők meghatározásával. A bemutatásnál legalább az alábbiakra ki kell térni:
a) közművek, elektromos és más energiaforrások, tartalék elektromos áramellátás (veszélyhelyzeti ellátás is),
b) vízellátás, tűzoltóvíz hálózat,
c) a veszélyhelyzeti vezetési létesítmények,
d) a vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere,
e) az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere,
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f ) a veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei,
g) a távérzékelő rendszerek,
h) a kimenekítéshez kapcsolódó létesítmények,
i) az irányítást, a helyzet értékelését és a döntések előkészítését segítő technikai infrastruktúra, informatikai
rendszerek,
j) a védekezésbe bevonható belső erők eszközei
– rendszeresített egyéni védőeszközei,
– rendszeresített szaktechnikai eszközei,
k) a védekezésbe bevonható külső erők eszközei.”
2. Az R. 8. melléklet 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok:
Ennek részei:
a) a védekezésért felelős személyek és feladataik megnevezése, bemutatása;
b) a mentési tevékenység irányításának ismertetése;
c) az üzemben feltárt súlyos baleseti eseménysorokhoz kapcsolódó, minden károsító hatásra vonatkozó védekezési,
kárelhárítási feladat, védelmi intézkedés meghatározása a beavatkozás egyes mozzanataihoz rendelhető
időtartamok megadásával:
ca) súlyos baleset észlelése, a rendellenességek jelzése,
cb) védekezésben érintettek értesítésének módja, sorrendje,
cc) belső és külső erők riasztása és az együttműködés bemutatása,
cd) felderítés; vegyi kimutatás tervezése,
ce) élet és anyagi javak mentése,
cf ) beavatkozás, kárelhárítás, mentesítés végzése,
cg) az üzem környezetében kialakult veszélyhelyzet elhárításához szükséges segítségnyújtás lehetőségei és
feltételei;
d) az üzemi dolgozók védelme érdekében hozott intézkedések, beleértve a riasztásuk és a riasztás vételét követő
magatartási rendszabályokat, a munka biztonságos szüneteltetésének, a kimenekítésnek, a gyülekezésnek
a feltételeit;
e) a feltárt súlyos balesetekhez kapcsolódó kárelhárítási feladatok végrehajtási feltételeinek bemutatása;
a szükséges és rendelkezésre álló belső és külső erők és eszközök összevetése teljesítménymutatók alapján.”
3. Az R. 8. melléklet 2.3. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
„c) Az a) és b) alpont szerinti adatokat alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetében a külső
védelmi terv elkészítését követően, a belső védelmi terv felülvizsgálata során kell szerepeltetni.”

7. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
1. Az R. 10. mellékletének 1. pontjában a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg
lép.
2. Az R. 10. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. A külső védelmi terv közzétételéről szóló hirdetmény tartalma:
a) a külső védelmi terv hol és milyen időpontokban tekinthető meg;
b) arról szóló felhívás, hogy a megadott határidőig a külső védelmi tervvel kapcsolatosan a település jegyzőjénél
írásbeli észrevételeket lehet tenni.”

8. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
1. Az R. 12. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bejelentő adatai)
„b) Üzem státusza (küszöbérték alatti üzem, alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy felső
küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem):”
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2. Az R. 12. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Eseményben részt vevő veszélyes anyag(ok) megnevezése, tulajdonsága (R-mondatok, halmazállapot) és
mennyisége:”

A Kormány 477/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia
irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél
történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontjában,
a 2. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról
szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A munkáltatónál magasabb vezető és vezető megbízással rendelkező, illetve a pénzügyi kötelezettségvállalásra
jogosult vezetői megbízással nem rendelkező közalkalmazottak esetében a magyar nyelv tudása alkalmazási
feltétel.”
2. §		
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A tudományos munkakörbe történő besoroláshoz legalább a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti
mesterfokozat szükséges.
(2) Kutatóprofesszor elnevezésű tudományos munkakörbe kell besorolni az MTA rendes és levelező tagját.
(3) Tudományos tanácsadó elnevezésű munkakörbe
a) kell besorolni az MTA doktora tudományos címmel vagy a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi
XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 8. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az MTA doktora címmel egyenértékűnek
tekintett „tudomány(ok) doktora” tudományos fokozattal rendelkező személyt,
b) lehet besorolni a habilitált személyt, valamint a nem akadémiai munkáltatónál – jogszabály vagy belső szabályzat
alapján létrehozott intézményi tudományos tanács elbírálása alapján – azt a személyt, aki
ba) rendelkezik doktori fokozattal vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal (a továbbiakban együtt: tudományos
fokozat),
bb) a tudományos főmunkatársi besorolási feltételek teljesítésén túl az adott tudományterület olyan nemzetközileg
elismert képviselője, aki folyamatosan kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejtett ki,
bc) a kutatásban szerzett tapasztalatai alapján alkalmas tudományos segédmunkatársak tudományos munkájának,
valamint kutatási projekteknek a vezetésére, valamint
bd) idegen nyelven tart előadásokat és publikál.
(4) Tudományos főmunkatárs elnevezésű munkakörbe kell besorolni a tudományos fokozattal és tudományos
munkatárs vagy – felsőoktatási intézményben – azzal egyenértékű oktatói munkakörben szerzett legalább hatéves
kutatói gyakorlattal rendelkező személyt, ha
a) a kutatóintézet tudományos főmunkatársi minősítő eljárását
aa) akadémiai munkáltatónál az MTAtv. 18. § (2) bekezdése szerinti tudományos tanács vagy
ab) nem akadémiai munkáltatónál jogszabály vagy belső szabályzat alapján létrehozott intézményi tudományos
tanács
elbírálása alapján sikerrel teljesítette,
b) alkalmas a tudományos segédmunkatársak tudományos munkájának irányítására, valamint
c) alkalmas arra, hogy idegen nyelven előadást tartson.
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(5) Tudományos munkatárs elnevezésű munkakörbe kell besorolni a tudományos fokozattal rendelkező személyt, ha
a munkáltató által a munkakörre előírt alkalmazási feltételnek megfelel és kutatói vagy – felsőoktatási intézményben –
azzal egyenértékű oktatói munkakörben szerzett legalább hároméves kutatói gyakorlattal rendelkezik.
(6) Tudományos segédmunkatárs elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki
a kutatómunkában irányítással vesz részt és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktorandusz vagy
doktorjelölt jogviszonyt létesített.
(7) Tudományos kutatói munkakörben vendégkutatóként alkalmazható a külföldi állam joga szerint tudományos
fokozat kiállítására jogosult intézmény által odaítélt tudományos fokozatot tanúsító oklevéllel rendelkező azon
személy,
a) aki akadémiai munkáltatónál a munkáltató alaptevékenységi köréhez kapcsolódó kutatási feladat ellátására
közalkalmazotti jogviszonyt létesít és
b) akinek a külföldi állam joga szerint tudományos fokozat kiállítására jogosult intézmény által odaítélt tudományos
fokozatának a Magyarországon megszerezhető tudományos fokozatnak való megfelelőségét az MTA az a) pont
alapján létesített jogviszony tekintetében, az akadémiai munkáltatóra vonatkozó hatállyal elismeri.
(8) A (2)–(5) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói munkakör szerinti besorolási feltételektől nem lehet
eltérni.
(9) A (2)–(5) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói munkakörben a kutatói gyakorlati idő csak abban
az esetben vehető figyelembe, ha a közalkalmazott kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen
publikált.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 478/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól
szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló
396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Képesítési r.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A NAV-nál kormánytisztviselőnek, illetve pénzügyőrnek az is kinevezhető, aki olyan mesterképzési szakon
szerzett szakképzettséggel rendelkezik, amely tekintetében az 1. mellékletben a feladatkörre meghatározott
alapképzési szakon megszerzett szakképzettség teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe
a mesterképzésbe történő belépésnél.”
2. §		
A Képesítési r. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

„1. melléklet a 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az 1. melléklet alkalmazásában
a)
felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség:
aa)
a jogász szakképzettség,
ab)
az igazságügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
ac)
a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség.
b)
felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:
ba)
a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
bb)
a rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség.
c)
felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség:
ca)
az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cb)
a gazdaságelemzés alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cc)
a közszolgálati alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cd)
a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
ce)
a pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cf )
a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
d)
középfokú végzettség az érettségi végzettség.
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A
1.

2.

munkakör
megnevezése

B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

3.

b) adóeljárási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

4.

c) folyószámla kezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

5.

d) illetékigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

6.

e) bevallási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

2. adóügyi
szakkoordinátor

I.

I.
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a) adóalany nyilvántartó

7.

1. adóügyi
szakreferens
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I. Adóügyi munkakörcsoport

3. adóügyi
koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

9.

4. adóügyi
ügyintéző I.

I.

a) adóalany nyilvántartó

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

10.

b) adóeljárási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

11.

c) folyószámla-kezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

12.

d) illetékigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

13.

e) illeték kiszabási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

14.

f ) bevallási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés
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5. adóügyi
ügyintéző II.

II.

a) adóalany nyilvántartó

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

16.

b) adóeljárási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

17.

c) folyószámla-kezelési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

18.

d) illetékigazgatási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy ingatlanvagyonértékelő és -közvetítő szakképesítés

19.

e) illeték kiszabási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy ingatlanvagyonértékelő és -közvetítő szakképesítés

20.

f ) bevallási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

6. ügyfélszolgálati
ügyintéző I.

I.

ügyfélszolgálati

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű
szakképesítés

22.

7. ügyfélszolgálati
ügyintéző II.

II.

ügyfélszolgálati

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

23.

8. tájékoztatási
szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű
szakképesítés

24.

9. tájékoztatási
ügyintéző I.

I.

tájékoztatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű
szakképesítés

25.

10. tájékoztatási
ügyintéző II.

II.

tájékoztatási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés
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21.

84864

15.

A
1.

munkakör
megnevezése

B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. bűnügyi
szakreferens

I.

bűnügyi irányításfelügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti,
közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági szakképzettség; adó- és vámnyomozó jogi
szakokleveles tanácsadó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés
és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. bűnügyi
főreferens

I.

bűnjelkezelői

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, bűnügyi
igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi
szakirányok is) szakképzettség

4.

3. bűnügyi
referens

II.

bűnjelkezelői

középfokú végzettség

5.

4. pénzügyi
nyomozó I.

I.

pénzügyi nyomozói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti,
közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági szakképzettség; adó- és vámnyomozó jogi
szakokleveles tanácsadó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés
és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

5. pénzügyi
nyomozó II.

II.

pénzügyi nyomozói

középfokú végzettség

7.

6. civil pénzügyi
nyomozó I.

I.

pénzügyi nyomozói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti,
közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

8.

7. civil pénzügyi
nyomozó II.

II.

pénzügyi nyomozói

középfokú végzettség
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II. Bűnügyi munkakörcsoport

84865

A
1.

munkakör
megnevezése

84866

III. Ellenőrzési munkakörcsoport
B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

1. adóellenőr I.

I.

adóhatósági ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

3.

2. adóellenőr II.

II.

adóhatósági ellenőrzési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

4.

3. belső ellenőr

I.

belső ellenőrzés

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben meghatározott végzettségek

5.

4. ellenőrzési
szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

6.

5. ellenőrzési
szakkoordinátor

I.

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

7.

6. ellenőrzési
koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés
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2.

a) előkészítő és adatszerző

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

9.

b) kockázatkezelési és
kiválasztási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

10.

c) szerencsejáték ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki,
műszaki menedzser szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés
és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés; mechatronikai technikus
szakképesítés

a) előkészítő és adatszerző

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

b) kockázatkezelési és
kiválasztási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

11.

7. ellenőrzési
ügyintéző I.

8. ellenőrzési
ügyintéző II.

I.

II.

12.
13.

9. kockázatkezelési
szakreferens

I.

kockázatkezelési tervezési és
szervezési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki,
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

14.

10. kockázatkezelési
szakkoordinátor

I.

kockázatkezelési koordinációs
és tervezési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki,
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

15.

11. kockázatkezelési
koordinátor

II.

kockázatkezelési koordinációs
és tervezési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/ szakképesítés vagy statisztikai és
gazdasági ügyintéző szakképesítés
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8.

84867

A
1.

munkakör
megnevezése

84868

IV. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport
B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. igazgatási
főreferens

I.

igazgatási, koordinációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
andragógia (művelődésszervező), levéltáros szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
valamint kulturális rendezvényszervező, közművelődési szakember szakképesítés, vagy titkársági és
irodai munka tanulmányi területen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. igazgatási
referens

II.

dokumentáció, ügyiratkezelés

középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés
és adózás vagy titkársági és irodai munka szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés;
segédlevéltáros és ügykezelő szakképesítés

4.

3. jogi
szakreferens

I.

jogi

jogász szakképzettség

5.

4. hatósági
ügyintéző

I.

hatósági

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű
szakképesítés

6.

5. titkársági
ügyintéző

II.

titkársági

középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés
és adózás, vagy titkársági és irodai munka szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett
legalább középfokú szakképesítés, illetve Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)

V. Tervezési, elemzési, stratégiai munkakörcsoport

1.

2.

3.

megnevezése

1. vezető elemző

B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

I.

a) tervező-elemző

felsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, gazdaságtudományi,
matematikus, alkalmazott matematikus szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

b) stratégiai tervező

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
gazdaságtudományi, matematikus, alkalmazott matematikus szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban
szerzett legalább emeltszintű szakképesítés
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A
munkakör

2. elemző

II.

statisztikai szervező-tervező

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy informatikai
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző
szakképesítés

5.

3. vezető
kontroller

I.

kontrolling

felsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, gazdaságtudományi,
matematikus, alkalmazott matematikus szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

6.

4. kontroller

II.

kontrolling

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy informatikai
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző
szakképesítés
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4.

VI. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport
A
1.

munkakör
megnevezése

B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. analitikai
szakreferens

I.

analitikai

felsőoktatásban szerzett bio-, anyag-, vegyész-, élelmiszer-, szőlész-borász, könnyűipari-, gépész-,
villamos-, mérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett fizikus, biológus, vegyész, gyógyszerész,
matematikus szakképzettség

3.

2. analitikai
referens

II.

analitikai

középfokú vegyész végzettség; középfokú végzettség, valamint vegyipari szakterületen szerzett
legalább emeltszintű szakképesítés

4.

3. járőr I.

I.

a) vám és egyéb adó
ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

b) fegyverzeti

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, rendészeti igazgatási, honvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki
szakképzettség

5.

84869

4. járőr II.

II.

a) vám és egyéb adó
ellenőrzési

középfokú végzettség

7.

b) fegyverzeti

középfokú végzettség

8.

c) objektumvédelmi,
vagyonvédelmi

középfokú végzettség

5. vám- és
pénzügyőri
szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, mezőgazdasági mérnöki,
bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

10.

6. vám- és
pénzügyőri
szakkoordinátor

I.

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

11.

7. vám- és
pénzügyőri
koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú végzettség

12.

8. vám- és
pénzügyőri
ügyintéző I.

I.

vám- és pénzügyőri

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

13.

9. vám- és
pénzügyőri
ügyintéző II.

II.

vám- és pénzügyőri

középfokú végzettség

14.

10. rendészeti
szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási,
biztonság- és védelempolitikai szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés
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9.

84870

6.

A
1.

munkakör
megnevezése

B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. végrehajtó I.

I.

végrehajtási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési
agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi
igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és
-közvetítő szakképesítés

3.

2. végrehajtó II.

II.

végrehajtási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy ingatlanvagyon
értékelő és közvetítő szakképesítés

4.

3. végrehajtási
szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési
agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi
igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és
-közvetítő szakképesítés

5.

4. végrehajtási
szakkoordinátor

I.

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési
agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi
igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és
-közvetítő szakképesítés

6.

5. végrehajtási
koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy ingatlanvagyonértékelő és közvetítő szakképesítés
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VII. Végrehajtási munkakörcsoport

84871

a) csőd, felszámolás és
végrehajtási eljárás

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési
agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi
igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és
-közvetítő szakképesítés

8.

b) hátralékkezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

9.

c) fizetési könnyítési eljárás

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés

a) csőd, felszámolás és
végrehajtási eljárás

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy ingatlanvagyonértékelő és -közvetítő szakképesítés

11.

b) hátralékkezelési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint és könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

12.

c) fizetési könnyítési eljárás

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

10.

6. végrehajtási
ügyintéző I.

7. végrehajtási
ügyintéző II.

I.

II.

84872

7.

VIII. Beruházási és ellátási munkakörcsoport

1.

2.

megnevezése

1. ellátási és
üzemeltetési
főreferens

B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

I.

ellátás, üzemeltetés

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, informatikai, anyagmérnöki, faipari mérnöki,
építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, energetikai mérnöki, műszaki
menedzser, logisztikai menedzser szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy építési műszaki ellenőr
szakképesítés
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A
munkakör

2. ellátási és
üzemeltetési
referens

II.

ellátás, üzemeltetés

középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari és elektronikai végzettség;
középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás vagy építőipari szakterületen szerzett legalább
középfokú szakképesítés

4.

3. közbeszerzési
főreferens

I.

közbeszerzés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint közbeszerzési referensi
szakképesítés

IX. Biztonsági munkakörcsoport
A
1.

munkakör
megnevezése

B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. biztonsági
vezető

I.

minősített adat védelmének
irányítása és a minősített
adat biztonságára vonatkozó
szabályok alkalmazásának
felügyelete

jogász szakképzettség, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező szakképzettség

3.

2. biztonsági
főreferens

I.

általános biztonsági

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
rendészeti, nemzetbiztonsági, honvédelmi és katonai, informatikai, had- és biztonságtechnikai
mérnöki szakképzettség

4.

3. biztonsági
referens

II.

őrzésbiztonsági

középfokú végzettség, valamint biztonságszervezői szakképesítés, vagy informatikai
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

5.

4. munka- és
tűzvédelmi
főreferens

I.

munka- és tűzvédelem

felsőoktatásban szerzett had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint munkavédelmi technikus vagy tűzvédelmi előadó, tűzvédelmi főelőadó
szakképesítés

6.

5. munka- és
tűzvédelmi
referens

II.

munka- és tűzvédelem

középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikus vagy tűzvédelmi előadó, tűzvédelmi
főelőadó szakképesítés
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3.

84873

A
1.

munkakör
megnevezése

84874

X. Egészségügyi munkakörcsoport
B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. egészségügyi
szakasszisztens

I.

egészségügyi szakasszisztensi

felsőoktatásban szerzett egészségtudományi szakképzettség

3.

2. egészségügyi
asszisztens

II.

egészségügyi asszisztensi

középfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség, valamint egészségügy szakterületen
szerzett szakképesítés

4.

3. szakorvos

I.

szakorvosi

általános orvos, fogorvos szakképzettség, valamint az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi
szakképzettség

5.

4. pszichológus

I.

pszichológus

felsőoktatásban szerzett pszichológia szakképzettség

XI. Humánigazgatási munkakörcsoport
A
1.

munkakör
megnevezése

B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. humánigazgatási főreferens

I.

humánigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
emberi erőforrások, andragógia (személyügyi szervező vagy munkavállalási tanácsadó szakirány)
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint munkaügyi szakterületen szerzett
legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. humánigazgatási referens

II.

humánigazgatási

középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás vagy munkaügyi szakterületen szerzett legalább
felső középfokú részszakképesítés/ szakképesítés

A
1.

2.

munkakör
megnevezése

1. informatikai
szakreferens

B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki
menedzser szakképzettség, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban
szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű
szakképesítés
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XII. Informatikai munkakörcsoport

2. informatikai
szakkoordinátor

I.

informatikai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen, vagy
informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

4.

3. informatikai
koordinátor

II.

informatikai koordináció

középfokú informatikai, közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett
legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző
szakképesítés

5.

4. informatikai
főreferens

I.

informatikai menedzsment

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki
menedzser, mérnöktanár, informatikatanár szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

5. informatikai
referens

II.

informatikai
szolgáltatástámogatási

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint
informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági
ügyintéző szakképesítés

7.

6. rendszerszervező

I.

informatikai rendszerszervezői felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki,
gépészmérnöki, műszaki menedzser, mérnöktanár, informatikatanár szakképzettség; felsőoktatásban
szerzett szakképzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

8.

7. rendszergazda

I.

rendszerüzemeltetői

felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki,
gépészmérnöki, műszaki menedzser, mérnöktanár, informatikatanár szakképzettség; felsőoktatásban
szerzett szakképzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

9.

8. rendszerfejlesztő referens

II.

rendszerfejlesztői

középfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

10.

9. rendszerüzemeltető

II.

rendszerüzemeltetői

középfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

11.

10. szoftverfejlesztő

I.

szoftverfejlesztői

felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki,
gépészmérnöki, műszaki menedzser szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés
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3.

84875

A
1.

munkakör
megnevezése

84876

XIII. Kulturális, sport, üdültetési munkakörcsoport
B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. étteremvezető

II.

vendéglátási

középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari végzettség; középfokú
végzettség, valamint vendéglátó-üzletvezető vagy vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés

3.

2. kulturális
szakügyintéző

I.

kulturális

felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, andragógia, informatikus
könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, turizmus-vendéglátás, kereskedelem és marketing,
sportszervező, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, levéltár, régészet, történeti muzeológia
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint kulturális rendezvényszervező,
közművelődési szakember szakképesítés

4.

3. kulturális
ügyintéző

II.

kulturális

középfokú végzettség, valamint segédkönyvtáros, vagy segédlevéltáros és ügykezelő, vagy
sportszervező, vagy kiadványszerkesztő, vagy műtárgyvédelmi munkatárs, vagy múzeumi
gyűjtemény- és raktárkezelő, vagy műtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés

5.

4. üdülővezető

I.

vendéglátási

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, turizmus-vendéglátás szakképzettség; felsőoktatásban
szerzett szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezető vagy vendéglátásszervező-vendéglős
szakképesítés

6.

5. vezetőzenész

I.

kulturális

felsőoktatásban szerzett zeneművészeti szakképzettség

7.

6. zenész

II.

kulturális

középfokú zeneművészeti végzettség

XIV. Oktatási, képzési munkakörcsoport
A
1.

megnevezése

1. képzési
főreferens

B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

I.

3.
4.

2. képzési referens

II.

a) képzésszervezés, -fejlesztés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, emberi
erőforrások, andragógia, pedagógia szakképzettség

b) oktatástechnológiai

felsőoktatásban szerzett andragógia, pedagógia, informatikai szakképzettség

képzésszervezési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végezettség, valamint munkaügyi, vagy
oktatásszervezői vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú
részszakképesítés/szakképesítés
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2.

munkakör

3. oktató

I.

oktatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, modern filológia
képzési ágban szerzett szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

XV. Pénzügyi-számviteli munkakörcsoport
A
1.

munkakör
megnevezése

B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. bér- és
társadalombiztosítási
főreferens

I.

bér- és társadalombiztosítási

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint munkaügyi vagy könyvelés és
adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. bér- és
társadalombiztosítási
referens

II.

bér- és társadalombiztosítási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

4.

3. pénzügyi
és számviteli
főreferens

I.

költségvetési,
pénzügyi-számviteli

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

5.

4. pénzügyi
és számviteli
referens

II.

költségvetési,
pénzügyi-számviteli

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés
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A
1.

munkakör
megnevezése

84878

XVI. Egyéb munkakörcsoport
B

C

D

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

1. kommunikációs
főreferens

I.

kommunikációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
kommunikáció és médiatudomány szakképzettség, film- és videoművészet vagy multimédia képzési
ágban szerzett szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint grafikus vagy
kiadványszerkesztő szakképesítés

3.

2. kommunikációs
referens

II.

kommunikációs

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint grafikus vagy kiadványszerkesztő
szakképesítés

4.

3. nemzetközi
főreferens

I.

nemzetközi kapcsolatok

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, nemzetközi igazgatás
szakképzettség

5.

4. nemzetközi
referens

II.

nemzetközi kapcsolatok

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés

6.

5. pénzügyi
információs
szakreferens

I.

a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelőzése,
megakadályozása, az Európai
Unió által elrendelt pénzügyi
és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról
szóló törvényben
meghatározott feladatok

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, bűnügyi igazgatási, rendészeti
igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is)
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen
szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

7.

6. pénzügyi
információs
referens

II.

a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelőzése,
megakadályozása, az Európai
Unió által elrendelt pénzügyi
és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról
szóló törvényben
meghatározott feladatok

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás
szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy informatikai szakmacsoportban szerzett
legalább felső középfokú részszakképesítés/szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző
szakképesítés

8.

7. szabálytalansági
szakreferens

I.

szabálytalansági ellenőrzés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási szakképzettség; felsőoktatásban
szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű
szakképesítés

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 211. szám

2.

8. személyi titkár

I.

személyi titkári

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű
szakképesítés

10.

9. szóvivő

I.

kommunikációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, kommunikációs és
médiatudomány szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és
adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

11.

10. tanácsadó

I.

tanácsadói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább
emeltszintű szakképesítés
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A Kormány 479/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és az azzal összefüggő más kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 81. §
(2) bekezdés i) pontjában, továbbá
a 19. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 20. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 21. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 22. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában,
a 23. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában, 259. §
(1) bekezdés 16. pont a) alpontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés p) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: NAV Korm. r.) 15. § (2) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(Az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„f ) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény szerinti
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi piac
felügyelete keretében végzett ellenőrzéssel összefüggő vámhatósági feladatokat, és
g) a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben foglalt hatósági feladatokat.”
(2) A NAV Korm. r. 15. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A 2. számú Repülőtéri Igazgatóság első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„c) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény szerinti
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével összefüggő vámhatósági feladatokat.”

2. §		
A NAV Korm. r. a következő 19/C. §-sal egészül ki:
„19/C. § Ha az Art. 87. § (1) bekezdés c), illetve d) pontja szerinti ellenőrzés kapcsolódó vizsgálatként kerül
lefolytatásra – ideértve azt az esetet is, amikor a kapcsolódó vizsgálatot a KAIG-nak a 19. § (1) bekezdése szerinti
hatáskörébe tartozó adózónál kell elvégezni – a vizsgálatot, valamint szükség szerint az azt követő hatósági eljárást
az az adóigazgatóság folytatja le, amelyik által folytatott ellenőrzés megalapozott lefolytatásához a kapcsolódó
vizsgálatra szükség van, vagy – amennyiben célszerűségi, szakmai szempontból indokolt – ez az adóigazgatóság
az ellenőrzés, és szükség szerint a hatósági eljárás lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóságot.”
3. §		
A NAV Korm. r. II. Fejezet „Az adóztatási szervek különös hatásköri szabályai” alcíme a következő 23/A. §-sal
egészül ki:
„23/A. § A Központi Hivatalnak az Szjtv. szerinti hatósági és piacfelügyeleti feladatokat ellátó szervezeti
egységei az Szjtv. 36. § (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során – erre irányuló, Art. szerinti általános megbízólevél
birtokában – az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval és költségvetési támogatással kapcsolatos Art.
szerinti adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést is lefolytathatják azzal, hogy az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést
követő esetleges hatósági eljárást az adózó adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóság
folytatja le.”
4. §

(1) A NAV Korm. r. 27. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok
tekintetében:)
„m) a TIR rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 2. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátása, továbbá
a nemzetközi árutovábbításhoz kapcsolódó okmányok továbbítása,”
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(2) A NAV Korm. r. 27. § a következő q) ponttal egészül ki:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok
tekintetében:)
„q) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
EK végrehajtási rendelet) 372. cikk (1) bekezdés f ) pont i) alpontja szerinti vasúton vagy konténerben szállított áruk
egyszerűsített árutovábbítására vonatkozó engedélyezés, illetve az EK végrehajtási rendelet 415. cikke és 429. cikk
(1) bekezdése szerinti ellenőrzési feladatok elvégzése,”
5. §		
A NAV Korm. r. 32. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, az állami adóhatóság által kiadott adószámmal
nem rendelkező külföldi természetes személy tekintetében fémkereskedelmi ellenőrzés lefolytatására – az (1)
és (1a) bekezdés szerint eljárni jogosult vám- és pénzügyőri igazgatóság mellett – bármelyik másik megyei (fővárosi)
vám- és pénzügyőri igazgatóság is jogosult.”
6. §		
A NAV Korm. r. a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § Ha az adott bűncselekmény nyomozására hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságtól a bűncselekmény
nyomozását
a) a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója a 33. § c) pontban vagy a 34. §-ban meghatározott nyomozó hatóság
hatáskörébe utalta vagy vonta, úgy kizárólag a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója vagy a NAV elnöke
engedélyével,
b) a NAV elnöke a 33. § c) pontban vagy a 34. §-ban meghatározott nyomozó hatóság hatáskörébe utalta vagy
vonta, úgy kizárólag a NAV elnöke engedélyével
kerülhet sor a nyomozásnak az arra eredetileg hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság részére történő
visszaadására.”
7. §		
A NAV Korm. r. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a NAV hivatásos állományának egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságát vizsgáló és minősítő
szervként a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetet jelöli ki. A NAV az alkalmassági minősítés kialakításához
szükséges vizsgálatokat a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban is végeztetheti.”
8. §		
A NAV Korm. r. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a vámszervek hatáskörébe tartozó ügyben az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján az eljárásra illetékes
vámszerv nem állapítható meg, az eljárásra a jogi személyiség nélküli vállalkozó, a vállalkozó magánszemély, jogi
személy, illetve egyéb szervezet számviteli nyilvántartásának helye szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri
igazgatóság, illetve az 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóság az illetékes. Ha a számviteli nyilvántartás helye nem
állapítható meg vagy az nem Magyarországon van, úgy – az eljárás lefolytatására illetékes vámszervet meghatározó
jogszabályi rendelkezés hiányában – az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság az illetékes.”
9. §		
A NAV Korm. r. 45. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az adókötelezettség a vállalkozó magánszemély halála miatt szűnik meg, az Art. 131. § (1)–(3) bekezdés
szerinti soron kívüli adómegállapítást az elhunyt magánszemély utolsó székhelye, ennek hiányában telephelye
szerint illetékes adóigazgatóság folytatja le.”
10. §		
A NAV Korm. r. 46. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az öröklés után járó illetéket
a) az Itv. 89. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben
aa) ha a közjegyző székhelye Budapesten van, az örökhagyó utolsó lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi)
adóigazgatóság,
ab) az aa) alpontba nem tartozó esetben a közjegyző székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóság,
b) az Itv. 89. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben
ba) ha a bíróság székhelye Budapesten van, az örökhagyó utolsó lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi)
adóigazgatóság,
bb) a ba) alpontba nem tartozó esetben a bíróság székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóság,
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c) az a)–b) pontba nem tartozó esetben az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye székhelye szerint illetékes megyei
(fővárosi) adóigazgatóság, ennek hiányában a NAV elnöke által kijelölt megyei (fővárosi) adóigazgatóság
szabja ki.”
11. §		
A NAV Korm. r. 47. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az illeték visszatérítése iránti eljárásban)
„f ) a cégbírósági eljárási illeték visszatérítése iránti eljárásban a cégbíróság székhelye szerint illetékes megyei
(fővárosi) adóigazgatóság”
(jár el.)
12. §		
A NAV Korm. r. 50. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Art. szerinti általános megbízólevéllel végzett ellenőrzést követő hatósági eljárásra az ellenőrzést lefolytató
vám- és pénzügyőri igazgatóság, továbbá az 1. számú, illetve 2. számú Repülőtéri Igazgatóság illetékes, a 32. §
(1a) és (1b) bekezdés alapján végzett fémkereskedelmi ellenőrzést követő hatósági eljárásra pedig az ellenőrzést
lefolytató vám- és pénzügyőri igazgatóság az illetékes.”
13. §		
A NAV Korm. r. 51. § (2a) bekezdése a következő i)–j) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdéstől eltérően a kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság,
valamint – amennyiben a kérelmező székhelye (lakóhelye) a Repülőtéri Főigazgatóság illetékességi területén van – az
1. számú Repülőtéri Igazgatóság illetékes:]
„i) A.TR. engedélyezett exportőri tevékenység engedélyezésére,
j) INF 4 adatlap hitelesítésére.”
14. §

(1) A NAV Korm. r. 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jövedéki adóügynek nem minősülő jövedéki ügyben – az engedélyezés és a nyilvántartásba vétel
kivételével –, továbbá a hatósági felügyelet keretében végzett adóztatási feladatokkal, illetve a Jöt. 15. §
(1) és (2) bekezdése és 65. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos jövedéki
adóügyekben az eljárásra
a) az adóraktár helye,
b) az adómentes felhasználó üzeme,
c) a felhasználói engedélyes, a nyilvántartásba vett felhasználó, az üzemi motorikusgáztöltő-állomás, a mobil
palackozó, a jövedéki engedélyes kereskedő, a futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató telephelye,
d) a bejegyzett kereskedő, az eseti bejegyzett kereskedő fogadóhelye,
e) a nem jövedéki engedélyes kereskedő üzletének, raktárának helye,
f ) a postai szolgáltató felvevő- vagy kézbesítőhelye,
g) az üzemanyagtöltő állomás, a kereskedelmi tárolótelep, terítőjárat értékesítési körzetének helye,
h) egyéb személy jogosulatlan tevékenységének helye,
i) a vámhatóság által regisztrált, szárított, illetve fermentált dohányt előállító, tároló, azzal kereskedő
földterületének, telephelyének, raktárának helye
szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, illetve a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság az illetékes.”
(2) A NAV Korm. r. 58. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A dohánytermék-kiskereskedelmi piac felügyelete körében végzett ellenőrzésre a dohánybolt vagy elkülönített
hely fekvése, illetve a jogosulatlan tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei (fővárosi) vám- és
pénzügyőri igazgatóság és a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság az illetékes.”

15. §		
A NAV Korm. r. 62. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója a nyomozás lefolytatására azt a regionális bűnügyi igazgatóságot is
kijelölheti, amelynek eljárása a területén végzendő nyomozási cselekmények többsége miatt vagy a hatékonyabb
bűnüldözés érdekében indokolt.”
16. §		
A NAV Korm. r. IV. Fejezet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 71/G. §-sal egészül ki:
„71/G. § (1) E rendeletnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010.
(XII. 9.) Korm. rendelet és az azzal összefüggő más kormányrendeletek módosításáról szóló 479/2013. (XII. 17.)
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Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. r. 2.) megállapított 33. § a) pontját a Mód. r. 2. hatálybalépését követően
indult büntetőeljárásokban kell alkalmazni.”
17. §		
A NAV Korm. r.
1.
12. § c) pontjában a „19/2001. (V. 25.) KöViM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) 3. §
(2) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet (a továbbiakban:
TIR rendelet) 2. § (2) bekezdés b) pontjában” szöveg,
2.
19/B. §-ában az „egyes adókötelezettségek teljesítésére” szövegrész helyébe az „egyes adókötelezettségekre
irányuló ellenőrzés” szöveg,
3.
24. § (1) bekezdés a) pontjában a „valamint végzi” szövegrész helyébe a „valamint kizárólagos hatáskörrel
végzi” szöveg,
4.
25. §-ában az „A Szakértői Intézet:” szövegrész helyébe az „A Szakértői Intézet országos illetékességgel:”
szöveg,
5.
27. § o) pontjában a „kivételével kivételével” szövegrész helyébe a „kivételével” szöveg,
6.
29. § (4) bekezdésben a „hatósági ellenőrzés” szövegrész helyébe a „fémkereskedelmi ellenőrzés” szöveg,
7.
32. § (1) bekezdésében az „az ellenőrzést követő hatósági eljárást, illetve hatósági döntést a KAVIG folytatja
le, illetve hozza meg” szövegrész helyébe a „szükség szerint az ellenőrzést követő hatósági eljárást a KAVIG
folytatja le” szöveg,
8.
32/A. §-ában az „a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet
(a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet)” szövegrész helyébe az „az EK végrehajtási rendelet” szöveg,
9.
33. § a) pontjában az „500 millió forintot” szövegrész helyébe az „1 milliárd forintot” szöveg, a b) pontjában
a „bűnszervezet tagjaként” szövegrész helyébe a „bűnszervezetben” szöveg,
10.
45. § (3) bekezdésében az „az illetékességébe nem tartozó adózó” szövegrész helyébe az „az illetékességébe
nem tartozó adózó, illetve adózónak nem minősülő magánszemély” szöveg,
11.
45. § (4) bekezdés a) pontjában az „adó-, jövedelem- és illetőségigazolás” szövegrész helyébe az „adó-,
együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás” szöveg,
12.
47. § (2) bekezdés b) pontjában az „Itv. 32. §-a szerinti” szövegrész helyébe az „Itv. 32. § (2) bekezdése szerinti”
szöveg,
13.
50. § (7) bekezdésében a „vám- és pénzügyőri igazgatóság” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg,
14.
60. § (4) bekezdésében a „TIR rendelet 7. §-a” szövegrész helyébe a „TIR rendelet 4. §-a” szöveg
lép.
18. §		
Hatályát veszti a NAV Korm. r.
1.
14. §-a,
2.
24. § (2) bekezdés a) pontjában az „és a Jöt. 111/A. §-a szerinti jövedéki ellenőrzést” szövegrész,
3.
45. § (9a) bekezdése,
4.
50. § (1) bekezdésében a „ , illetve Repülőtéri Főigazgatóság illetékességi területén az 1. sz. Repülőtéri
Igazgatóság” szövegrész,
5.
50. § (8) bekezdésében az „ , illetve hatósági döntést”, valamint az „ , illetve hozza meg” szövegrész.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ellátást megállapító szerv az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
a) ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ingatlan fekvése szerint illetékes megyei
(fővárosi) adóigazgatósága vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével,
b) vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága megkeresésével,
c) gépjármű esetén a NAV vámszervének, egyéb vagyontárgyak vonatkozásában független szakértő bevonásával
állapítja meg a forgalmi értéket.”
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3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
20. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdésében
az „1. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott szervek” szövegrész helyébe az „1. § (3), (4) és (4a) bekezdésében
meghatározott szervek” szöveg lép.

4. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
2. § n) pont nc) alpontjában az „1. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott szervek” szövegrész helyébe az „1. § (3),
(4) és (4a) bekezdésében meghatározott szervek” szöveg lép.

5. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló
172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
Hatályát veszti a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdésében „ , valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai” szövegrész.

6. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása
23. §

(1) A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 1. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A rendelet hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kormánytisztviselőire és hivatásos állományú tagjaira nem
terjed ki.”
(2) A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében
a „(2)–(5) bekezdésekben” szövegrész helyébe a „(2)–(6) bekezdésben” szöveg lép.

24. §		
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 12. pontjában,
a 13–16. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
28. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(3) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából:
a) új tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr10.)
hatályba lépése után megkezdett tevékenység;
b) meglévő tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő, az Mkr10. hatályba lépése előtt megkezdett tevékenység;
c) létesítmény: minden olyan helyhez kötött műszaki egység, ahol egy vagy több, a 2. számú mellékletben felsorolt
tevékenység, és ugyanazon a telephelyen bármely más, azzal technológiailag összefüggő tevékenység folyik, amely
műszakilag kapcsolódik a 2. számú mellékletben felsorolt tevékenységhez, és amely szennyezőanyag-kibocsátással
jár vagy szennyező hatású;
d) jelentős változtatás: az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében,
termelési kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy változtatás, amely a tevékenység környezetre vagy
az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja;
e) jelentős változás: a tevékenységben az üzemeltető szándéka nélkül bekövetkezett olyan módosulás, amely
a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja;
f ) elérhető legjobb technika referenciadokumentum: meghatározott tevékenységekre vonatkozóan az Európai Unió
tagállamai, az érintett iparágak, a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetek és az Európai Bizottság
közötti információcsere alapján készített dokumentum, amely magában foglalja különösen az alkalmazott technikákat,
az aktuális kibocsátási és fogyasztási szinteket, az elérhető legjobb technikák meghatározása tekintetében figyelembe
vett technikákat, valamint az elérhető legjobb technika-következtéseket és az esetleges új keletű technikákat;
g) elérhető legjobb technika-következtetések: az elérhető legjobb technika referenciadokumentum azon részeit
tartalmazó dokumentum, amely következtetéseket von le az elérhető legjobb technikákra vonatkozóan, tartalmazza
azok leírását, az alkalmazhatóságuk értékelésével kapcsolatos információkat, az elérhető legjobb technikákhoz
kapcsolódó kibocsátási szinteket, monitoringot és fogyasztási szinteket, valamint tartalmazhatja a vonatkozó
helyreállítási intézkedéseket;
h) elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek: olyan kibocsátásiszint-tartomány, amelyet valamely
elérhető legjobb technika vagy ilyen technikák együttesének normál üzemeltetési feltételek melletti, az elérhető
legjobb technika-következtetésekben foglaltaknak megfelelő, a megadott referenciafeltételek között történő
alkalmazása eredményez, és amelyet egy adott időszakra vonatkozó átlagértékként kell kifejezni;
i) új keletű technika: egy ipari tevékenység során alkalmazható újszerű technika, amely üzleti megvalósítása
esetén a környezet magasabb szintű általános védelmét vagy legalább azonos szintű védelem mellett nagyobb
költségmegtakarítást biztosít az aktuálisan elérhető legjobb technikáknál;
j) környezetvédelmi ellenőrzés: minden olyan tevékenység – ideértve a helyszíni ellenőrzéseket, valamint
a kibocsátások, a belső jelentések és a monitoring dokumentumok ellenőrzését, az alkalmazott technikák és
a létesítmény környezeti vezetése megfelelőségének ellenőrzését is –, amelyet a felügyelőség végez vagy végeztet
annak érdekében, hogy ellenőrizzék és előmozdítsák a létesítmények engedélyeiben foglalt feltételek teljesítését,
valamint – szükség esetén – nyomon kövessék e létesítmények környezeti hatásait.”
2. §		
A Khvr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése
érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
a) a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
b) a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
c) a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
d) a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező
hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről,
újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
e) a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények
csökkentéséről;
f ) a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint
az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
(2) A felügyelőség a tevékenységre vonatkozó, az Európai Bizottság határozatában foglalt elérhető legjobb technikakövetkeztetések alapján az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének
feltételeiről.
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(3) Ha a felügyelőség az engedélyben foglalt feltételeket olyan elérhető legjobb technika alapján határozza meg,
amelyet a tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetések nem tartalmaznak, a tevékenység
végzésének feltételeit úgy határozza meg, hogy
a) az alkalmazandó technika megfeleljen a 9. számú mellékletben meghatározott kritériumoknak,
b) az előírt feltételek betartásával a tevékenységből származó kibocsátások ne haladják meg a vonatkozó elérhető
legjobb technika-következtetésekben foglalt elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket, és
c) az alkalmazandó technika biztosítson a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben leírt elérhető
legjobb technikák által biztosított védelemmel legalább azonos szintű védelmet.
(4) Ha a tevékenység nem tartozik az elérhető legjobb technika-következtetések egyikének hatálya alá sem,
a tevékenység végzése feltételeinek előírásához alapul szolgáló elérhető legjobb technika meghatározása érdekében
a felügyelőség a környezethasználóval szakmai konzultációt folytat, szükség szerint szakértőt vesz igénybe, és
a technika meghatározása során figyelembe veszi a 9. számú mellékletben foglalt kritériumokat.”
3. §		
A Khvr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Ha a kérelem minősített adatot vagy üzleti titoknak minősülő adatot tartalmaz, akkor azokat a kérelemhez
külön iratban kell csatolni.
(2) A felügyelőség a szakhatóság megkeresése során a kérelmet és mellékleteit kizárólag elektronikus úton bocsátja
a szakhatóság rendelkezésre, az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei elérési helyének megadásával.
(3) A felügyelőség hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.
(4) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyre vonatkozó határozatában – a külön jogszabályban
foglaltak figyelembevételével – a földtani közeg, a levegő és víz szennyezésének megelőzése, a zajkibocsátás
mérséklése, a hulladékok környezetkímélő kezelése céljából intézkedéseket, környezetvédelmi követelményeket,
valamint kibocsátási határértékeket és azok teljesítésére határidőt határoz meg, különös tekintettel a 10. számú
mellékletben felsorolt szennyező anyagokra.
(5) A kibocsátási határérték megállapításánál a felügyelőség figyelembe veszi a szennyező anyagok azon természetét
és azon képességét, hogy egyik környezeti elemből a másikba szennyezést közvetíthetnek.
(6) A kibocsátási határértékek, illetve indokolt esetben az azzal egyenértékű, a környezet azonos szintű védelmét
biztosító környezetvédelmi és műszaki követelmények az elérhető legjobb technikákon alapulnak, figyelembe véve
a létesítmény műszaki jellemzőit, annak földrajzi elhelyezkedését és a környezet jelenlegi és a vonatkozó jogszabályok
szerinti célállapotát.
(7) A felügyelőség olyan kibocsátási határértékeket határoz meg, amelyek biztosítják, hogy normál üzemeltetési
feltételek mellett a létesítményből származó kibocsátások nem haladják meg a vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekben foglalt elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket a következő módon:
a) a kibocsátási határértékeket az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekre vonatkozó
referencia-időszakokkal azonos hosszúságú vagy rövidebb időszakokra és az elérhető legjobb technikákhoz
kapcsolódó kibocsátási szintekre vonatkozó referenciafeltételekkel azonos feltételek mellett állapítja meg; vagy
b) az a) pontban foglaltaktól az értékek, a referencia-időszakok és a referenciafeltételek tekintetében eltérő kibocsátási
határértékeket határoz meg.
(8) A (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a külön jogszabályban meghatározott kibocsátási határértékeket
figyelembe véve – a felügyelőség kevésbé szigorú kibocsátási határértékeket is meghatározhat abban az esetben, ha
a környezethasználó igazolja, hogy a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett elérhető
legjobb technikákkal megvalósítható kibocsátási szintek elérése aránytalanul magas költségekkel járna a környezeti
előnyökhöz képest
a) az érintett létesítmény földrajzi helye és a helyi környezeti feltételek; vagy
b) az érintett létesítmény műszaki jellemzői
miatt.
(9) A felügyelőség a (8) bekezdésben foglaltak esetén – a miniszter útján – tájékoztatja az Európai Bizottságot.
(10) A felügyelőség az engedélyben nem állapít meg kibocsátási határértéket az üvegházhatású gázok közösségi
kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi
CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében
szereplő tevékenységek üvegházhatású gáz kibocsátásaira, ha az üvegházhatású gázok levegőterhelése nem
okozza az egészségügyi határértékek túllépését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
(11) Az egységes környezethasználati engedély részletes tartalmi követelményeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
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(12) Az engedély kettő vagy több olyan létesítményre vagy létesítményrészre is kiterjedhet, amelyet ugyanazon
környezethasználó az adott telephelyen üzemeltet.
(13) Ha az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vonatkozó jogszabályok szerinti környezetvédelmi célállapot
elérése, illetve a szennyezettségi határértékek betartása nem biztosítható, a felügyelőség további feltételeket ír elő.
(14) Olyan tevékenységek esetében, amelyekre vonatkozóan törvény biztonsági elemzés, illetve jelentés elkészítését
írja elő, a biztonsági elemzést, illetve a jelentést az engedélyezés során a felügyelőség figyelembe veszi.
(15) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának határideje három hónap.”
4. §		
A Khvr. Engedélyezési eljárás alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább tíz évre adható meg
a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.
(2) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyt 5 évre adja ki,
a) ha az engedély kiadását megelőző 3 évben a létesítmény nem megfelelő működése következtében a környezetre
káros hatású esemény, környezetveszélyeztetés- vagy szennyezés történt;
b) ha a tevékenységet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezete „B” védőzónájában
vagy azon belül kívánják folytatni;
c) ha a környezethasználó ezt kérelmezi;
d) ha a tevékenység olyan technológiát alkalmaz, amelynek környezetre gyakorolt hatása a megkezdés előtt csak
számításokkal becsülhető; vagy
e) új tevékenység első alkalommal történő engedélyezése esetén.
(3) Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön
jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.
(4) Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó
elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de
legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben
foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a felügyelőség minden, monitoringból vagy
ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett
vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál. A felülvizsgálat ügyintézési határideje két hónap.
(5) A felügyelőség hat hónappal az egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártát megelőzően
értesíti a környezethasználót a lejárat időpontjáról és a tevékenység továbbfolytatásának feltételeiről. Az értesítés
elmaradása miatt a felügyelőséggel szemben kárigény nem érvényesíthető, továbbá az nem mentesíti
a környezethasználót a tevékenység folytatásához szükséges eljárás kellő időben történő kezdeményezése, valamint
a tevékenység jogellenes folytatása miatti felelősség alól.
(6) Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja,
a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra
is figyelemmel.
(7) A felülvizsgálathoz kapcsolódó adatokat, információkat olyan formában és tartalommal kell benyújtani, amely
lehetővé teszi a felügyelőség számára – különösen a kibocsátások vonatkozásában – a létesítmény működésének
a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett elérhető legjobb technikákkal és az elérhető
legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel való összehasonlítását.
(8) Ha a felügyelőség megállapítja, hogy
a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges,
vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó
jelentős változtatást kíván végrehajtani,
b) a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli,
c) a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek
felülvizsgálatát indokolja,
d) az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely
igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását,
a környezethasználót – a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével – környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére
kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkövetkezményeket.
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(9) Ha a felügyelőség megállapítja, hogy az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt,
amely nem jelentős, és a környezethasználó részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a (10) bekezdésben
foglaltak szerint járhat el.
(10) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja,
ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi
szükségessé.
(11) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során
a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.
(12) A felügyelőség a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt,
vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására
vonatkozó kötelezettségeket.
(13) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, ha országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás
feltételezhető, a 12. § (4) bekezdése, valamint a 13–15. § szerinti eljárást kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés ettől
eltérően nem rendelkezik.”
5. §		
A Khvr. a 20/A. §-t követően a következő alcímmel, valamint 20/B. és 20/C. §-sal egészül ki:

„Az alapállapot-jelentésre vonatkozó előírások
20/B. § (1) Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemhez, valamint a 19. § (1) bekezdése,
a 20/A. § (4) bekezdése, a 20/A. § (6) bekezdése és a 20/A. § (8) bekezdése szerinti felülvizsgálathoz benyújtott
adatokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 15. §
(8) bekezdésében és 13. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elkészített alapállapot-jelentéssel
(a továbbiakban: alapállapot-jelentés) kell kiegészíteni, ha a telephelyre vonatkozó alapállapot-jelentés, illetve
a Favir. szerinti részletes tényfeltárási záródokumentáció nincs a felügyelőség birtokában.
(2) Ha a terület korábbi és további használatának bemutatása (alapállapot-jelentés 1. pont) alapján a földtani közegben
vagy a felszín alatti vizekben az alapállapot-jelentés készítését megelőzően végzett tevékenységből származó
szennyeződés nem feltételezhető, és az elkezdeni vagy folytatni kívánt tevékenység nem veszélyezteti a felszín
alatti vizeket és a földtani közeget, akkor ezek állapotának bemutatása (alapállapot-jelentés 2. pont) indokolással
mellőzhető. Ha a felügyelőség az indokolást nem fogadja el, az alapállapot-jelentés 2. pontjának elkészítését kéri
a környezethasználótól.
20/C. § (1) A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből az alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz
viszonyítva a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben környezeti kár következett be, a környezetkárosodás
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a Favir.
szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
(2) Ha a telephelyen a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben az alapállapot-jelentés elkészítése előtt végzett,
engedélyezett tevékenységből eredően felhalmozott szennyeződés jelentős kockázatot jelent az emberi egészségre
vagy a környezetre, akkor a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet szerinti kárelhárítási, vagy a Favir. szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.”
6. §

(1) A Khvr. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvánosság bevonásának szabályait
a) az új létesítmények engedélyezésénél,
b) a 20/A. § (8) bekezdése szerinti felülvizsgálat esetén, valamint
c) a 20. § (8) bekezdésében foglalt eltérés alkalmazásakor a 20/A. § (4), (6) vagy (8) bekezdése szerinti felülvizsgálat
esetén
kell alkalmazni.”
(2) A Khvr. 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A környezethasználónak az (1) bekezdés szerinti esetekben az engedély iránti kérelemhez, illetve
a felülvizsgálati dokumentációhoz csatolnia kell az abban foglaltak nyilvánosságra hozatalára alkalmas közérthető
összefoglalót. A közérthető összefoglaló tartalmazza:
a) a tevékenység ismertetését, különös tekintettel az elérhető legjobb technika alkalmazására;
b) a hatásterület bemutatását;
c) a tevékenység várható kibocsátásait és ezek környezetre, emberi egészségre gyakorolt hatásait;
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d) a szennyezés megelőzésére, illetve a terhelés csökkentésére alkalmas tervezett vagy megtett intézkedéseket;
e) a kibocsátások ellenőrzésének módszereit;
f ) a környezeti hatással járó balesetek megelőzésére, ezek bekövetkezése esetén a környezeti következményeinek
csökkentésére irányuló intézkedéseket; valamint
g) a lakosság tájékoztatása érdekében megtett, illetve tervezett intézkedéseket.”
(3) A Khvr. 21. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A felügyelőség a határozat meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján is nyilvánosságra hozza
az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenyég megkezdéséről, módosításáról vagy felülvizsgálatáról
szóló határozatát.”
7. §		
A Khvr. 22. §-a és az azt megelőző alcím-megjelölés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A próbaüzemre, az ellenőrzésre és a monitoringra vonatkozó előírások
22. § (1) A felügyelőség új létesítményekre, valamint jelentős változtatás, illetve új keletű technikák alkalmazása
esetén, ha az egységes környezethasználati engedélyben rögzített követelmények betartása az (5) bekezdés szerinti
hatósági ellenőrzéssel a technológia jellegéből adódóan nem állapítható meg, próbaüzemet ír elő. A próbaüzem
ideje alatt a normál üzemmódnak megfelelő előírásoktól való eltérést a felügyelőség engedélyezhet. A tevékenység
a próbaüzem után csak az egységes környezethasználati engedélyben rögzített feltételek teljesítésével folytatható.
(2) A felügyelőség által előírt próbaüzem lejárta, de legkésőbb a próbaüzem kezdetétől számított hat hónap – új keletű
technikák alkalmazása esetén legkésőbb a próbaüzem kezdetétől számított kilenc hónap – után a környezethasználó
köteles bizonyítani, és a felügyelőség köteles ellenőrizni, hogy a létesítmény működtetése során teljesülnek-e
az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak. A környezethasználónak a bizonyításhoz megvalósulási
dokumentációt kell benyújtania, amely tartalmazza, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel valósult meg,
valamint annak bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az egységes környezethasználati engedélyben
foglaltaknak.
(3) A felügyelőség az illetékességi területén működő egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó
létesítmények tekintetében környezetvédelmi ellenőrzési kerettervet készít, amelyet legalább évente frissít, és
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben a hatósági ellenőrzési tervre
meghatározott tartalmi elemeken kívül tartalmazza:
a) az ellenőrzési kerettervvel érintett földrajzi terület és létesítmények vonatkozásában jelentős környezeti problémák
általános értékelését,
b) az ellenőrzési keretterv hatálya alá tartozó földrajzi terület lehatárolását,
c) a keretterv hatálya alá tartozó létesítmények azonosító listáját,
d) a rendszeres, valamint a rendkívüli ellenőrzések végrehajtására vonatkozó szempontokat,
e) az egyes létesítményekre vonatkozóan a 15. számú mellékletben meghatározott környezeti kockázatértékelési
szempontok alapján meghatározott helyszíni ellenőrzések gyakoriságát – amely a legmagasabb kockázatú
létesítmények esetében nem haladhatja meg az egy évet, a legalacsonyabb kockázatú létesítmények esetében
a három évet –,
f ) a környezetvédelmi ellenőrzésben esetlegesen érintett más hatóságokkal való együttműködésre vonatkozó
rendelkezéseket.
(4) Az ellenőrzési keretterv alapján a felügyelőség éves ellenőrzési tervet készít.
(5) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben a tevékenység
megkezdését követő évben, azt követően az ellenőrzési kerettervben meghatározott gyakorisággal helyszíni
ellenőrzést tart.
(6) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben haladéktalanul
rendkívüli ellenőrzést végez, ha a tevékenység végzésével kapcsolatban jelentős környezeti hatásra vonatkozó panasz
érkezik vagy olyan váratlan esemény következik be, amelynek jelentős környezeti hatása azt indokolttá teszi.
(7) Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a felügyelőség megteszi a szükséges, a 20/A. § (8) és (9) bekezdése, valamint
a 26. § szerinti intézkedéseket.
(8) Ha a helyszíni ellenőrzés során a felügyelőség környezetveszélyeztetést, környezetszennyezést állapít meg,
az ellenőrzéstől számított hat hónapon belül a helyszíni ellenőrzést megismétli.
(9) A 20. § (7) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén a felügyelőség – az üzemeltető által benyújtott adatok
alapján – legalább évente értékeli a kibocsátások ellenőrzésének eredményeit annak biztosítása érdekében, hogy
a normál üzemeltetési feltételek melletti kibocsátások ne haladják meg az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó
kibocsátási szinteket.
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(10) A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie
az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-,
a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”
8. §

(1) A Khvr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint,
évente legalább egyszer kell teljesíteni.”
(2) A Khvr. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november
24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, valamint a Szennyezőanyag Kibocsátási és Szállítási
Nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási és jelentésadási kötelezettség teljesítése a miniszter feladata.”

9. §		
A Khvr. a következő 29/H. §-sal egészül ki:
„29/H. § (1) E rendeletnek az Mkr10.-zel megállapított rendelkezéseit az Mkr10. hatálybalépését követően indult
ügyekben, továbbá a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit 2015. július 6-áig
nem kell alkalmazni azon létesítményekre, amelyeket legkésőbb Mkr10. hatályba lépése napjáig üzembe helyeztek,
és a 2. számú melléklet
a) 1.4. pont b) alpontja, 6. pont c) alpontja, 14.3. és 14.4. pontja szerinti,
b) 4. pontja szerinti, biológiai eljárással történő előállításra irányuló, vagy
c) 1.1. pontja, 5.3. pont a) alpont ac)–ae) alpontja, 5.3. pont b) és c) alpontja, 5.5., 5.6. és 9.2. pontja szerinti, az Mkr10.
hatálybalépését megelőzően e rendelet hatálya alá nem tartozó
tevékenységet végeznek.
(3) A vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetések Európai Bizottság által történő elfogadásáig a 2011. január
6. előtt elfogadott elérhető legjobb technika referenciadokumentumokban foglalt, az elérhető legjobb technikákra
vonatkoztató következtetéseket kell – a 20. § (7) bekezdése szerinti határérték megállapítás kivételével – elérhető
legjobb technika-következtetésekként alkalmazni.”
10. §		
A Khvr. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Ez a rendelet a Kvt.-vel együtt
a) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK,
a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet
módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikkének és 37. cikkének,
b) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november 24-i
2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
11. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A Khvr. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Khvr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A Khvr. 9. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A Khvr. 11. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
A Khvr. az 5. melléklet szerinti 15. számú melléklettel egészül ki.

12. §		
A Khvr.
a)
12. § (4) bekezdésében a „környezetvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)”,
b)
21. §-át megelőző alcím-megjelölésben az „A nyilvánosság bevonása” szövegrész helyébe az „A nyilvánosság
informálása és bevonása”,
c)
24. § (10) bekezdésében a „20. § (3)–(8) bekezdése” szövegrész helyébe a „20. § (3)–(14) bekezdése és a 20/A. §
(1)–(4) bekezdése”,
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d)

24. § (12) bekezdésében a „20. § (9) és (10), (12) valamint (12a) bekezdésekben” szövegrész helyébe a „20/A. §
(8)–(11) bekezdésében”,
e)
24. § (14) bekezdésében a „20. § (8a) bekezdésében foglaltak” szövegrész helyébe a „20/A. § (5) bekezdésében
foglaltak”,
f)
26. § (4) bekezdésében a „20. § (9) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „20/A. § (8) bekezdés a) pontja”,
g)
a 8. számú melléklet A) pont c) alpontjában a „szennyező források” szövegrész helyébe a „kibocsátó források”,
h)
a 8. számú melléklet A) pont g) alpontjában a „szennyező forrásai” szövegrész helyébe a „kibocsátásainak
forrásai”
szöveg lép.

2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 3. §-a a következő
53. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„53. alapállapot-jelentés: a földtani közeg és a felszín alatti vizek veszélyes anyagok általi szennyeződésének
mértékére vonatkozó információ.”
14. §		
A Favir. 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek
esetén a környezethasználó egy alkalommal alapállapot-jelentést köteles készíteni és benyújtani a felügyelőség
részére a 13. számú mellékletben meghatározott tartalommal, az Európai Bizottság által kidolgozott útmutató
figyelembevételével.”
15. §		
A Favir. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. § (1) Ez a rendelet
a) a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről
szóló, 1991. december 23-i 91/692/EGK tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdésének, valamint I. melléklet f ) pontjának;
b) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének, 4. cikk (1) bekezdésének, 11. cikk (3) és (5) bekezdésének,
23. cikkének, valamint V. mellékletének;
c) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 1. pont c) alpontjának, 2. cikk 8. és 15. pontjának, 7. cikk (1) és
(2) bekezdésének, 11. cikk (1) és (2) bekezdésének, 17. cikk 1. és 2. franciabekezdésének, 19. cikk (1) bekezdésének,
valamint II. mellékletének;
d) a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló, 2006. december 12-i 2006/118/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 1–5. pontjának, 3. cikk (1)–(2) és (5)–(6) bekezdésének, 4. cikk (2)–(3) és
(5) bekezdésének, 5. cikk (1)–(2) és (5) bekezdésének, 6. cikkének, 11. cikkének, 12. cikkének, valamint I. mellékletének
és II. melléklet A. és B. részének;
e) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK,
a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet
módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk 3. pontjának, 12. cikk
(1) és (3) bekezdésének;
f ) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november 24-i
2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a) a vízügyi ágazatra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdőívekről szóló, 1992. július 27-i 92/446/EGK határozat
módosításáról szóló, 1995. július 25-i 95/337/EK bizottsági határozat melléklete V. pontjának;
b) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
5. cikk (3) és (5) bekezdésének, valamint 20. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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16. §		
A Favir. a 6. melléklet szerinti 13. számú melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
18. §		
Ez a rendelet az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című,
2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek
A megadott küszöbértékek a termelési kapacitásokra, a kibocsátási kapacitásokra vagy a teljesítményre
vonatkoznak. Amennyiben ugyanazon létesítményben több, azonos jellegű és küszöbértékkel rendelkező
tevékenységet végeznek, akkor ezen tevékenységek kapacitásának összegét kell figyelembe venni a küszöbértékkel
történő összehasonlításnál. A hulladékkezelési tevékenységek esetében ezt a számítás kell alkalmazni az 5.1. és
az 5.3. pontban említett tevékenységeknél.
Iparágak, tevékenységek
1. Energiaipar
1.1. Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező
létesítményekben.
1.2. Ásványolaj- és gáz feldolgozása (gáztisztítók).
1.3. Koksz előállítása.
1.4. A következő anyagok gázosítása vagy cseppfolyósítása:
a)
szén,
b)
egyéb tüzelőanyag legalább 20 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező
létesítményekben.
2. Fémek termelése és feldolgozása
2.1. Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölése vagy szinterelése.
2.2. Vas vagy acél termelése (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is,
2,5 tonna/óra kapacitás felett.
2.3. Vasfémek feldolgozása:
a)
meleghengersorok 20 tonna nyersacél/óra kapacitáson felül,
b)
kalapácsos kovácsműhelyek 50 kJ/kalapács feletti energiafogyasztással, ahol a felhasznált hőenergia
meghaladja a 20 MW-ot,
c)
védő olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás felett.
2.4. Vasöntödék 20 tonna/nap feletti termelési kapacitással.
2.5. Nemvasfémek feldolgozása:
a)
nemvas fémeknek ércekből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból való gyártása
kohászati, kémiai vagy elektrolitikus eljárással,
b)
nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek olvasztása (beleértve az ötvözést),
valamint nemvasfémöntödék tevékenysége ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb
nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett.
2.6. Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád
térfogata meghaladja a 30 m3-t.
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3. Építőanyag-ipar
3.1. Cement, mész és magnézium-oxid előállítása:
a)
cement-klinker forgókemencében történő előállítása 500 tonna/nap termelési kapacitáson felül
vagy egyéb égetőkemencében 50 tonna/nap kapacitáson felül,
b)
mész kemencében történő előállítása 50 tonna/nap kapacitáson felül,
c)
magnézium-oxid előállítása kemencében 50 tonna/nap kapacitáson felül.
3.2. Azbeszt vagy azbeszt tartalmú termékek gyártása.
3.3. Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül.
3.4. Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szálak gyártását is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül.
3.5. Kerámia termékek égetéssel történő gyártása, különösen csempék, téglák, tűzálló téglák, kőáruk vagy
porcelánok gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül, vagy ahol a kemence térfogata legalább
4 m3 és abban az árusűrűség a 300 kg/m3-t meghaladja.
4. Vegyipar
Csak az ipari méretű*, vegyi vagy biológiai eljárással történő előállításra vonatkozóan:
4.1. Szerves anyagok előállítása:
a)
szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy telítetlen, alifás vagy aromás),
b)
oxigéntartalmú szénhidrogének (alkoholok, aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetátok,
éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek),
c)
kéntartalmú szénhidrogének,
d)
nitrogéntartalmú szénhidrogének (aminok, amidok, nitrovegyületek vagy nitrátvegyületek, nitrilek,
cianátok, izocianátok),
e)
foszfortartalmú szénhidrogének,
f)
halogénezett szénhidrogének,
g)
szerves fémvegyületek,
h)
műanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak),
i)
szintetikus gumik,
j)
színezékek és pigmentek,
k)
aktív felületű anyagok és felületaktív anyagok,
l)
egyéb szerves anyagok gyártása.
4.2. Szervetlen anyagok előállítása:
a)
gázok [ammónia, klór, hidrogén-klorid, fluor vagy hidrogén-fluorid, szén-oxidok, kénvegyületek,
nitrogén-oxidok, hidrogén, kén-dioxid, karbonil-klorid (foszgén)],
b)
savak (krómsav, fluorsav, foszforsav, salétromsav, sósav, kénsav, óleum, kénessav),
c)
lúgok (ammónium-hidroxid, káliumhidroxid, nátrium-hidroxid),
d)
sók (ammónium-klorid, kálium-klorát, kálium-karbonát, nátrium-karbonát, perborát, ezüstnitrát),
e)
nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervetlen vegyületek (kalcium-karbid, szilícium, szilíciumkarbid),
f)
egyéb szervetlen anyagok gyártása.
4.3. Foszfor, nitrogén vagy kálium alapú műtrágyák (egyszerű vagy összetett műtrágyák) gyártása.
4.4. Növényvédő szer hatóanyagok és biocidek gyártása.
4.5. Gyógyszeralapanyagok gyártása, beleértve az intermedierek előállítását is.
4.6. Robbanóanyagok gyártása.
* Ipari méretű a termelés, ha a tevékenységet kereskedelmi célból folytatják, akkor is, ha az előállított anyag csak
köztes termék, és önmagában nem kerül kereskedelmi forgalomba. Azon tevékenységek, amelyek kizárólag saját
felhasználásra gyártanak vegyi anyagokat – például házi, tudományos vagy laboratóriumi tevékenységek – nem
tartoznak ide.
5. Hulladékkezelés
5.1. Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül
egy vagy több tevékenység szerint:
a)
biológiai kezelés (D8),
b)
fizikai-kémiai kezelés (D9),
c)
elegyítés vagy keverés az a)–b), valamint d)–k) alpontban és az 5.2. pontban felsorolt tevékenységek
valamelyike elvégzésének előkészítése érdekében (D13),
d)
újracsomagolás az a)–c), valamint e)–k) alpontban és a 5.2. pontban felsorolt tevékenységek
valamelyike elvégzésének előkészítése érdekében (D14),
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6.

7.

8.
9.

e)
oldószerek visszanyerése, regenerálása (R2),
f)
szervetlen anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése a fémek vagy fémvegyületek kivételével (R5),
g)
savak vagy lúgok regenerálása (R6),
h)
szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése (R7),
i)
katalizátorok összetevőinek visszanyerése (R8),
j)
olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata (R9),
k)
felszíni feltöltés (D4).
5.2. Hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása
a)
hulladékégető művekben vagy hulladék-együttégető művekben nem veszélyes hulladékok
esetében 3 tonna/óra kapacitáson felül,
b)
hulladékégető művekben veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitáson felül.
5.3. Nem veszélyes hulladékok
a)
ártalmatlanítása 50 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység
szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv
hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével:
aa)
biológiai kezelés,
ab)
fizikai-kémiai kezelés,
ac)
hulladék előkezelése égetés vagy együttégetés céljából,
ad)
salak és hamu kezelése,
ae)
fémhulladék aprítóberendezésekkel történő kezelése, ideértve a hulladék elektromos és
elektronikus berendezéseket, valamint az elhasználódott járműveket és azok alkatrészeit,
b)
hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége
75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési
szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó
tevékenységek kivételével:
ba)
biológiai kezelés,
bb)
hulladék előkezelése égetés vagy együttégetés céljából,
bc)
salak és hamu kezelése,
bd)
fémhulladék aprítóberendezésekkel történő kezelése, ideértve a hulladék elektromos és
elektronikus berendezéseket, valamint az elhasználódott járműveket és azok alkatrészeit,
c)
kizárólag anaerob lebontással történő kezelése 100 tonna/nap kapacitáson felül.
5.4. A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott
hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül,
az inert hulladékok lerakóinak kivételével.
5.5. Az 5.4. pont hatálya alá nem tartozó veszélyes hulladék tárolása az 5.1., 5.2., 5.4. és 5.6. pontban felsorolt
tevékenységek valamelyikének elvégzéséig, 50 tonna összkapacitáson felül, a keletkezés helyén a gyűjtésig
történő előzetes tárolás kivételével (D15, R13).
5.6. Veszélyes hulladék föld alatti tárolása 50 tonna összkapacitáson felül.
Papíripar, faanyag-feldolgozás
Ipari üzemekben a következő termékek gyártása:
a)
faanyagból származó pép (cellulóz) vagy egyéb szálas anyagok,
b)
papír vagy karton 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül,
c)
irányított szálforgács lemez (OSB), forgácslemez vagy rostlemez 600 m3/nap gyártási kapacitáson felül.
Textilipar
Textilanyagok előkészítése (olyan műveletek, mint mosás, fehérítés, mercerezés) vagy szálas anyagok, fonalak és
kelmék színezése, nyomása, kikészítése, ha a kezelés kapacitása meghaladja a 10 tonna/nap értéket.
Bőripar
Állati bőrök és nyersbőrök kikészítése, ha a kezelési kapacitás meghaladja a 12 tonna kikészített termék/nap értéket.
Élelmiszeripar
9.1. Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással.
9.2. Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra
terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét
a késztermék össztömegének):
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a)

kizárólag állati nyersanyagokból kiindulva (kivéve, ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 tonna/napnál
nagyobb késztermék termelő kapacitással,
b)
kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő
kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy
évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel,
c)
állati és növényi eredetű nyersanyagok (kivéve, ha a nyersanyag egyetlen összetevője a tej)
kombinált és különálló termékként egyaránt, legalább az alábbi gyártókapacitás mellett:
ca)
75 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha „A” nagyobb vagy egyenlő
10-zel, vagy
cb)
egyéb esetekben, a késztermék termelő kapacitás meghaladja a következő
összefüggéssel számolt értéket: [300-(22,5xA)]
ahol „A” a késztermék termelő kapacitásban foglalt állati eredetű nyersanyagok arányát jelenti tömegszázalékban
(m/m%).
17
A 9.2. c) pont ca) és cb) alpontjában foglaltak értelmezését
elősegíti a következő ábra, melynek vízszintes (x)
tengelye ábrázolja „A” lehetséges értékeit.

9.3.

Kizárólag tej kezelése és feldolgozása, ha a beérkezett tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi

9.3. Kizárólag
tej kezelése és feldolgozása, ha a beérkezett tej mennyisége nagyobb mint 200
átlagban).
tonna/nap
(évi
átlagban).
10. Állati anyagok feldolgozása

Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési

10. kapacitással.
Állati anyagok feldolgozása

11. Nagy létszámú állattartás
Állati
tetemek
vagysertéstenyésztés,
állati melléktermékek
ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10
Intenzív
baromfi- vagy
több mint
tonna/napnál
nagyobb
kezelési
kapacitással.
a)
40 000 férőhely baromfi számára,
b)
2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára,
11. c)Nagy750
létszámú
férőhelyállattartás
kocák számára.
12. Gépipar, fémfeldolgozás
Anyagok,
tárgyak vagy
vagy termékek
felületi kezelése
szerves oldószerekkel, különösen felületmegmunkálás, nyomdai
Intenzív
baromfisertéstenyésztés,
több mint
mintázás,
bevonatolás,
zsírtalanítás,
vízállóvá tétel, fényesítés, festés, tisztítás vagy impregnálás céljából, 150 kg/óra
a) 40
000 férőhely
baromfi
számára,
vagy 200
tonna/év
oldószer-fogyasztási
kapacitás
felett.
b) 2000
férőhely
(30
kg-on felüli) sertések
számára,
13.
Bányászat
c) 750 férőhely kocák számára.
13.1. Szénbányászat 100 ezer t/év szén bányászatától, külszíni bányászat esetén 25 ha területtől is.
Kőolaj-kitermelés éves átlagban 500 t/nap-tól, földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer m3/nap
12. 13.2.
Gépipar,
fémfeldolgozás
kitermeléstől.
13.3. Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától.
Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelése szerves oldószerekkel, különösen
13.4. Fémtartalmú ércek bányászata: vasérc esetén 1 millió t/év, nemvas fémek esetén 100 ezer t/év bányászatától.

felületmegmunkálás, nyomdai mintázás, bevonatolás, zsírtalanítás, vízállóvá tétel, fényesítés,
festés, tisztítás vagy impregnálás céljából, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási
kapacitás felett.
13. Bányászat
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14. Egyéb tevékenységek
14.1. Szén (jól kiégetett szén) termelése vagy elektrografit termelése égetéssel vagy grafitizációval.
14.2. Az e mellékletben felsorolt tevékenységeket végző létesítményekből származó, a bányászatról szóló törvény
szerinti geológiai tárolásra szánt szén-dioxid-áramok elkülönítése.
14.3. Faanyagok és faipari termékek vegyi anyagokkal történő tartósítása (kivéve, ha a kezelés kizárólag a fa
gombás elszíneződése ellen irányul), legalább 75 m3/nap termelési kapacitással.
14.4. A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatályán kívül eső,
az e mellékletben felsorolt tevékenységeket végző létesítmények által kibocsátott szennyvíz kezelése önálló
üzemeltetésben.”

2. melléklet a 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
1. A Khvr. 8. számú melléklet A) rész b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiak részletes ismertetését:)
„b) a létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői (KTJ számmal és létesítmény azonosító számmal),
állapota,”
2. A Khvr. 8. számú melléklet A) rész j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az engedély iránti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiak részletes ismertetését:)
„j) a létesítményből származó kibocsátás megelőzésére, vagy ha a megelőzés nem lehetséges, a kibocsátás
csökkentésére szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások, valamint ezeknek a mindenkori
elérhető legjobb technikának való megfelelése,
k) a hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a keletkezett hulladék újrahasználatra való előkészítésére,
újrafeldolgozására és újrahasznosítására, valamint a nem hasznosítható hulladék környezetszennyezést, illetve
-károsítást kizáró módon történő ártalmatlanítására szolgáló megoldás,”
3. A Khvr. 8. számú melléklet A) rész n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiak részletes ismertetését:)
„n) a technológiáknak, technikáknak és intézkedéseknek az engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatíváira
vonatkozó rövid leírása,”
4. A Khvr. 8. számú melléklet A) része a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(Az engedély iránti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiak részletes ismertetését:)
„p) alapállapot-jelentés,
q) a 20. § (8) bekezdésében foglaltak esetén az eltérés indokolása.”

3. melléklet a 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
A Khvr. 9. számú mellékletében az „Az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni
különösen a következő szempontokat, az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság
és a megelőzés alapelveit is:” szövegrész helyébe az „Az elérhető legjobb technika meghatározásánál különösen
a következő szempontokat kell figyelembe venni:” szöveg lép.

4. melléklet a 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
„11. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes környezethasználati engedély tartalmi követelményei
1. Az engedély a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §
(1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza:
a)
a jogosult ügyfél azonosító adatait (KÜJ számmal),
b)
a telephely, létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzőit (KTJ számmal és létesítmény azonosító
számmal),
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c)

2.
3.

4.

5.

84897

a telephely helyrajzi számát és a létesítmény szennyező forrásai egységes országos vetületi rendszer (EOV)
koordinátáit,
d)
a tevékenység és a kapcsolódó tevékenységek megnevezését, TEÁOR és NOSE-P kódjait,
e)
a tevékenység 2. melléklet szerinti besorolását,
f)
a kiépített termelési kapacitást.
A felügyelőség az engedélyben kibocsátási határértéket állapít meg a 20. § (4)–(10) bekezdésben foglaltak alapján.
Az engedélyben feltételeket kell előírni az egyes környezeti elemekre, valamint a hulladékokra vonatkozó külön
jogszabályok szerint, különösen
a)
a levegő, a felszíni és a felszín alatti vizek, a földtani közeg védelmére, valamint a zajkibocsátás mérséklésére;
b)
a létesítmény üzemeltetése során keletkezett hulladék ellenőrzésére, hasznosítására, ártalmatlanítására;
c)
– amennyiben szükséges – a nagy távolságra jutó vagy országhatáron átterjedő szennyezés megelőzésére,
illetve a lehető legkisebb értékre történő csökkentésére;
d)
amelyek biztosítják a 17. §-ban meghatározott követelmények teljesülését.
Az 1–3. pontban foglaltakon túl az engedély tartalmazza:
a)
a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának figyelemmel kíséréséhez szükséges – a vonatkozó elérhető
legjobb technika-következtetések megjelenését követően azokon alapuló – mérés-ellenőrzési (monitoring)
feltételeket, meghatározva
aa)
a mérési módszert és gyakoriságot, valamint az értékelési eljárást, beleértve a kibocsátási
határértékeknek való megfelelés értékelésének feltételeit,
ab)
a 20. § (7) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén előírást arra vonatkozóan, hogy a kibocsátások
ellenőrzésének eredményei ugyanazon időszakok és referenciafeltételek mellett álljanak
rendelkezésre, mint amelyeket az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek
esetében alkalmaztak;
b)
a hatóságok részére történő kötelező adatszolgáltatás módját, tartalmát és gyakoriságát;
c)
a követelményeket a földtani közegbe és a felszín alatti vizekbe történő kibocsátások 3. pont a) alpontja
szerinti mérséklését célzó intézkedések rendszeres felülvizsgálatára vonatkozóan, valamint a földtani
közegnek és a felszín alatti vizeknek a telephelyen valószínűsíthetően előforduló, az alapállapotjelentés alapján meghatározott, valamint a tevékenységből származó veszélyes anyagokkal kapcsolatos
monitoringjára vonatkozóan;
d)
a feltételeket a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotok (pl. indítás, azonnali és időszakos
leállítás, üzemzavar, szivárgási hibák és a tevékenység megszüntetése) esetén betartandó követelményekre;
e)
az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, – azok bekövetkezése esetén –
elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát;
f)
a 20. § (3) bekezdése esetében a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek tartalmi követelményeit;
g)
a biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott előírásokat;
h)
amennyiben szükséges
ha)
a próbaüzem időtartamát,
hb)
az előírt követelmények teljesítését biztosító intézkedési tervkészítési, végrehajtási kötelezettséget
és a teljesítés határidejét,
hc)
a környezeti vezetési rendszerekkel kapcsolatos előírásokat;
i)
a 20. § (8) bekezdése alkalmazása esetében az értékelés eredményeit és az előírt feltételek indokolását;
j)
a 20/C. § (2) bekezdése alkalmazása esetén a kockázat megszüntetése érdekében előírt intézkedéseket;
k)
a 20. § (13) bekezdés alkalmazása esetén olyan kiegészítő feltételt, amely biztosítja az adott határérték
betartását.
Az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó rendelkezések, a vonatkozó elérhető legjobb technika
referenciadokumentum megnevezésével.”
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5. melléklet a 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
„15. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek környezeti kockázatértékelésének
szempontrendszere
1. Egy éven belül helyszíni ellenőrzést kell tartani, ha:
1.1. a tárgyi évet megelőző évben a létesítmény nem megfelelő működése következtében a környezetre káros
hatású esemény, környezetveszélyeztetés- vagy szennyezés történt;
1.2. a tárgyi évet megelőző évben a létesítmény az engedélyben meghatározott feltételek valamelyikét nem
teljesítette;
1.3. a tárgyi évet megelőző évben a korábban felfüggesztett tevékenység újraindult;
1.4. a létesítmény a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti üzem;
1.5. a létesítmény Natura 2000 területen, védett természeti területen vagy annak védőövezetén működik;
1.6. a létesítmény vízbázis védőövezetén működik;
1.7. a létesítmény település belterületén vagy belterülettel határos ingatlanon működik.
2. A helyszíni ellenőrzés gyakorisága meghaladhatja az egy évet, de nem lehet több három évnél, ha:
2.1. a létesítmény EMAS környezetirányítási rendszert alkalmazva működik;
2.2. a tevékenységet nem kezdték meg vagy felfüggesztették;
2.3. a tárgyi évet megelőző évben a létesítmény az engedélyben meghatározott feltételeket teljesítette.”

6. melléklet a 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
„13. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az alapállapot-jelentés tartalma
1. A terület korábbi és további használatának bemutatása:
1.1. a terület pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináták, helyrajzi szám(ok) és az állami ingatlannyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott másolat, továbbá az 1:10 000 méretarányú átnézetes
térkép, valamint az érintett területre vonatkozóan a település neve, az ingatlan fekvése, a belterületen
lévő ingatlannál az utca neve és a házszám, a területnagysága, M=1: 4 000 méretarányú térképen történő
azonosítása, a művelési ága és a művelés alól kivett terület elnevezése,
1.2. a terület korábbi használatát, beépítettségének és borítottságának változását legjobban bemutató légifotók,
archív térképek, fotódokumentációk,
1.3. a terület földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani adottságainak, az élővilágnak és a védendő
természeti értékeknek a bemutatása,
1.4. a területhasználat története a területen folytatott korábbi és aktuális tevékenységek, technológiák és
azok anyagfelhasználásának (különös tekintettel a veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra),
anyagforgalmának, tárolásának, szállításának, kezelésének részletes ismertetésével,
1.5. a terület további használatának részletes bemutatása a tevékenységek, technológiák, valamint a felhasznált
anyagok és keletkező hulladékok, környezeti kibocsátások részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok
megadásával,
1.6. annak vizsgálata, hogy a területen folytatott, illetve tervezett tevékenységek során felhasznált, előállított
vagy kibocsátott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a földtani közegben és a felszín alatti
vizekben, a vizsgálat módszertanának, az alkalmazott eljárásoknak, méréseknek és modellezéseknek
a részletes ismertetésével,
1.7. a korábbi tevékenységekből szennyezőanyagok környezetbe történt kibocsátásának és a területet érintő
rendkívüli havária események (tűzesetek, robbanások, szivárgások, elfolyások, kiporzások, elöntések, hadi
események stb.) ismertetése, a már elvégzett kárfelszámolási intézkedések (kármegelőzés, kárenyhítés,
kárelhárítás, kármentesítés) környezetvédelmi felülvizsgálatok, állapotértékelések, auditok és azok
dokumentációinak bemutatása,
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a területen és az annak környezetében tárolt veszélyes anyagok megnevezésének, mennyiségének
ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozóan a szállítás, tárolás, felhasználás, hasznosítás körülményeinek
bemutatása, a földalatti tárolótartályok és felszín alatti csővezetékek használatának, veszélyes anyag
forgalmának, telepítése és átépítése körülményeinek, műszaki adatainak, ellenőrzése és karbantartása
körülményeinek, pontos térképi azonosításának ismertetése,
1.9. a hatályos területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás, a terület érzékenységi kategóriáinak
ismertetése,
1.10. az érintett terület tulajdonosainak, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme,
telefonos elérhetősége.
Ha a kérelmező által a felügyelőség számára korábban benyújtott dokumentáció tartalmazza az alapállapot-jelentés
e pontban szereplő tartalmi elemek valamelyikét, akkor elegendő az érintett dokumentációrészre hivatkozni.
2. A felszín alatti vizek, a földtani közeg állapotának bemutatása:
2.1. Az alapállapot meghatározása vizsgálatok alapján:
2.1.1.
az alapállapot-jelentés végzőjének, a dokumentáció készítőjének adatai, működési, szakértői
engedélyek, mintavételi és mintavizsgálati akkreditáció száma, hatálya,
2.1.2.
a vizsgálati módszerek ismertetése, ezen belül különösen:
2.1.2.1.
a mintavételi, laboratóriumi vizsgálatok módszertana, alkalmazott szoftverek,
szabványok,
2.1.2.2.
geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgálatok,
2.1.2.3.
a vizsgálat létesítményei,
2.1.2.4.
mintavételezés,
2.1.2.5.
analitika,
2.1.2.6.
helyszíni mérések, vizsgálatok,
2.1.3.
a szennyező anyagok minőségének, mennyiségének, koncentrációjának, a koncentráció
határértékekhez [az (A) háttér-koncentráció, vagy az (Ab) bizonyított háttér-koncentráció, a (B)
szennyezettségi, illetve az adott telephely területére vonatkozó (E) egyedi szennyezettségi
határértékhez, továbbá a javasolt (D) kármentesítési célállapot határértékhez] való viszonyának
bemutatása.
2.2. Ha a 2.1.3. pont alapján valamely szennyező anyag koncentrációja meghaladja a (B) szennyezettségi
határértéket, akkor az alapállapot-jelentés tartalmát képezi még:
2.2.1.
a szennyezettség térbeli lehatárolása (B) szennyezettségi határértékig, illetve (Ab) bizonyított háttér
koncentrációig, illetve diffúz szennyezőforrás esetén a diffúz szennyezőforrásra jellemző szennyező
anyagok esetében addig a mértékig, amíg kimutatható a vizsgált pontszerű szennyezőforrás
jelentős hozzájárulása a szennyezettséghez,
2.2.2.
a szennyező anyagok térbeli és időbeli mozgásának előrejelzése (trendvizsgálatok, tendenciák
felismerhetősége), a veszélyeztetett terület térbeli lehatárolása,
2.2.3.
a szennyezés, illetve szennyezettség környezetre gyakorolt hatása,
2.2.4.
a szennyezettség, károsodás okának, eredetének, körülményeinek bemutatása,
2.2.5.
a szennyezett területen lévő vízhasználatok átfogó bemutatása, továbbá a szennyezett területen
lévő, veszélyeztetett vízhasználatok bemutatása (a vízjogi engedély tartalmi előírásainak megfelelő
részletességgel),
2.2.6.
az egyszerűsített, illetve részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés eredményének és
módszertanának bemutatása.
A felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotára vonatkozó adatokat és információkat térképen és ábrán
(pl. vízföldtani szelvényen) is be kell mutatni, a bemutatás – a vizsgált terület és a szennyezettség
változékonyságától függően – történhet egy-egy térképen és ábrán összevont formában vagy külön-külön annyi
térképen és ábrán, amennyi az egyértelmű szemléltetéshez szükséges.”
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A Kormány 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről
A Kormány
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,
a 18–25. §, valamint a 28. és 29. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés
12. pontjában,
a IV. fejezet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. FEJEZET
A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
1. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
1. §

(1) Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)
a)
a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal;
b)
önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv;
c)
székhelye Budapest;
d)
illetékessége az ország egész területére kiterjed.
(2) Az OKTF-et főigazgató vezeti.

2. §		
A miniszter irányítási jogkörében az OKTF főigazgatójának javaslata alapján kinevezi és felmenti az OKTF gazdasági
vezetőjét.
3. §		
Az OKTF munkavállalói felett – a gazdasági vezető esetén a kinevezés és felmentés kivételével – a munkáltatói
jogkört a főigazgató gyakorolja.

2. Környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség
4. §

(1) A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)
a)
az OKTF alárendeltségben működő területi szerve,
b)
önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(2) A felügyelőségek elnevezését, székhelyét és illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A felügyelőség igazgatóját a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat felette az OKTF
főigazgatója gyakorolja. A felügyelőséget az igazgató vezeti, aki – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – gyakorolja
a munkáltatói jogokat a felügyelőség foglalkoztatottjai felett.
(4) A miniszter irányítási jogkörében a felügyelőség igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti a felügyelőség
gazdasági vezetőjét.
(5) Az 1. melléklet I. pont 6. és 10. alpontja szerinti felügyelőség a székhelyén kívüli – 1. melléklet II. pontja szerinti –
kirendeltsége útján is elláthatja a 40. §-ában meghatározott feladatokat.

3. Nemzeti Környezetügyi Intézet
5. §

(1) A Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI) a miniszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó
központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest.
(2) A NeKI önálló jogi személyiséggel nem rendelkező központi szervből és kirendeltségekből áll. A NeKI főigazgatója
közvetlenül vezeti a központi szervet. A kirendeltség a NeKI területi szerve.
(3) A NeKI, illetve központi szervének működési területe az ország egész területére kiterjed. A kirendeltségek működési
területeit a 2. melléklet tartalmazza.
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(4) A NeKI főigazgatója – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – gyakorolja a munkáltatói jogokat a NeKI
foglalkoztatottjai felett.
(5) A miniszter irányítási jogkörében a NeKI főigazgatójának javaslatára megbízza és felmenti a NeKI gazdasági
vezetőjét.

4. Nemzeti park igazgatóság
6. §

(1) A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere a miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, önállóan működő
és gazdálkodó központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének területi szerve
a nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: NPI).
(2) Az NPI elnevezését, székhelyét és működési területét a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az NPI-t az igazgató vezeti, aki – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – gyakorolja a munkáltatói jogokat az NPI
foglalkoztatottjai felett.
(4) A miniszter irányítási jogkörében az NPI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az NPI gazdasági vezetőjét.

7. §		
Az NPI természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére
közhatalmi jogkörrel rendelkezik.

II. FEJEZET
KÖRNYEZETVÉDELMI, VÍZVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE
5. Környezetvédelmi és vízvédelmi hatóságok kijelölése
8. §

(1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként
a)
a minisztert,
b)
az OKTF-et,
c)
a felügyelőséget,
d)
az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ),
e)
a főpolgármestert,
f)
a polgármestert,
g)
a fővárosi főjegyzőt,
h)
a települési önkormányzat jegyzőjét,
i)
a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az e)–i) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati
környezetvédelmi hatóság]
jelöli ki.
(2) Környezetvédelmi hatóságként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a felügyelőség jár el.

9. §

(1) A Kormány vízvédelmi hatóságként
a)
a minisztert,
b)
az OKTF-et,
c)
a felügyelőséget,
d)
a fővárosi főjegyzőt,
e)
a települési önkormányzat jegyzőjét,
f)
a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az d)–f ) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati
környezetvédelmi hatóság]
jelöli ki.
(2) Vízvédelmi hatóságként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a felügyelőség jár el.

10. §

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként
a)
gyorsforgalmi út építése esetén az OKTF,
b)
az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben a felügyelőség
jár el.
(2) A Kormány a Kvt. 92. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként az OKTF-et jelöli ki.
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11. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 20., 29., 68., 69., 78., valamint 81. §-ában foglalt
esetekben környezetvédelmi hatóságként az OKTF jár el.
12. §

(1) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti felügyelőség jár el környezetvédelmi hatóságként, ha
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több felügyelőség illetékességi területére
terjed ki.
(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti felügyelőség az illetékes, ha a hulladékkezelés egységes
környezethasználati engedély köteles tevékenység.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglaltaktól eltérően az OKTF jár el a Ht. 13. §-ában és 14. §-ában foglalt tevékenység
engedélyezése vagy nyilvántartásba vétele esetén környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos hatósági engedély megszerzése, vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több felügyelőség
illetékességi területére terjed ki.

13. §		
A települési önkormányzat jegyzője – a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Budapest Főváros
Önkormányzata által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző – jár el a Ht. 61. §
(6) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, kivéve, ha a hulladék tulajdonosa vagy az, aki a hulladéktól
jogellenesen megvált vagy az ingatlantulajdonos az önkormányzat.
14. §		
A Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként
a)
ha a bírság jogalapja a Ht. 20. §-ában, 29. §-ában és 81. §-ában meghatározottak megsértése, az OKTF,
b)
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint megállapításának és kiszabásának módjáról szóló
kormányrendeletben foglalt esetekben a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző, valamint
c)
az a) és b) pontba nem tartozó esetekben a felügyelőség
jár el.
15. §		
Az OKTF jár el a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003.
évi CXXVIII. törvény
a)
5. § (3) bekezdésében, 6. § (1) és (3)–(4) bekezdésében, 9. § (2) és (3) bekezdésében, 10. §-ában, 12. §
(1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, továbbá
b)
9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességű szerveként
a gyorsforgalmi utak építése során a Kvt. 67. § (1) és (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
71. § (3) bekezdésében, valamint 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként azzal, hogy a Kvt.
72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az OKTF csak a környezetvédelmi engedély tekintetében
járhat el.
16. §

(1) Az OKTF jár el az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló törvényben foglalt környezetvédelmi hatóságként, ideértve a légijárműüzemeltető által benyújtott nyomonkövetési terv jóváhagyását.
(2) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény 5. §-a és 13/B–13/E. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként az OKTF jár el.

17. §		
A Kormány
a)
a Ht. 29. §-a szerinti közvetítő szervezetek tevékenysége és
b)
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
szóló 2007. évi LX. törvény szerinti együttes végrehajtás hitelesítői tevékenység
tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az OKTF-et jelöli ki.

6. Természetvédelmi hatóságok kijelölése
18. §

(1) A Kormány természetvédelmi hatóságként
a)
a minisztert,
b)
az OKTF-et,
c)
a felügyelőséget,
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d)
a fővárosi főjegyzőt,
e)
a települési önkormányzat jegyzőjét
jelöli ki.
(2) Természetvédelmi hatóságként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a felügyelőség jár el.
19. §		
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 67. § (3) bekezdésében foglalt
természetvédelmi hatóságként a miniszter jár el.
20. §		
A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként a 4. mellékletben kijelölt felügyelőségek járnak
el a 4. mellékletben meghatározott illetékesség szerint.
21. §

(1) Az OKTF jár el természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem
az ország egész területére vagy több felügyelőség illetékességi területére irányul.
(2) Az OKTF jár el a Tvt. 13. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 42. § (4) bekezdésében és 83. §-ában foglalt
természetvédelmi hatóságként.
(3) Fokozottan védett növényfaj esetén az OKTF jár el természetvédelmi hatóságként a Tvt. 42. § (3) bekezdés c) és
e)–h) pontjában meghatározott esetben.
(4) Fokozottan védett állatfaj esetén – ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az OKTF jár el a Tvt. 43. § (2) bekezdés a)–k) és m) pontjában foglalt
természetvédelmi hatóságként.

22. §

(1) Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző
(ezen alcím tekintetében a továbbiakban együtt: jegyző) jár el a Tvt.
a)
26. § (1) és (2) bekezdésében,
b)
27. § (1) bekezdésében,
c)
33. § (4) bekezdésében,
d)
35. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében,
e)
37. § (1)–(4) bekezdésében,
f)
38. § (1) és (3) bekezdésében,
g)
72. § (5) bekezdésében, valamint
h)
78. § (1) bekezdésében
foglalt természetvédelmi hatóságként.
(2) Országos jelentőségű védett természeti terület kivételével a jegyző jár el a Tvt. 77. §-ában foglalt természetvédelmi
hatóságként.
(3) Országos jelentőségű védett fasor kivételével a jegyző jár el a Tvt. 42. § (5) bekezdésében foglalt természetvédelmi
hatóságként.

23. §

(1) A Tvt. 80. § (2) bekezdése szerinti természetvédelmi hatóságként
a)
az OKTF,
b)
a felügyelőség, valamint
c)
a jegyző
jár el.
(2) Az OKTF természetvédelmi hatóságként akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja
a)
a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén az OKTF egyedi határozata előírásainak megsértése;
b)
a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén az OKTF engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység
engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.
(3) A jegyző természetvédelmi hatóságként akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja
a)
a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén a természet védelmét szolgáló helyi önkormányzati rendelet, illetve
a jegyző egyedi határozata előírásainak megsértése;
b)
a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén helyi jelentőségű védett természeti terület állapotának,
minőségének jogellenes veszélyeztetése, rongálása, károsítása;
c)
a Tvt. 80. § (1) bekezdés c) pontja esetén a helyi jelentőségű védett természeti terület jogellenes
megváltoztatása, átalakítása, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethető
tevékenység folytatása;
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d)

a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén jegyző engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység
engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.

24. §		
Ha a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú
begyűjtésére vonatkozó tevékenység több hatóság illetékességi területéhez tartozik, az engedélyező hatóság
az OKTF.
25. §		
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladat ellátására természetvédelmi hatóságként az NPI jár el.

III. FEJEZET
KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁSI SZERV ÉS A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI
KEZELÉSÉÉRT FELELŐS SZERV KIJELÖLÉSE
7. Környezetvédelmi és vízvédelmi igazgatási szerv kijelölése
26. §

(1) A Kormány környezetvédelmi és vízvédelmi igazgatási szervként
a)
a felügyelőséget és
b)
a NeKI-t
jelöli ki.
(2) Környezetvédelmi igazgatási szervként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a felügyelőség jár el.
(3) Vízvédelmi igazgatási szervként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a NeKI jár el.

27. §		
A Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként az 1. melléklet III. pontjában
meghatározott felügyelőség jár el, az 1. melléklet IV. pontja szerinti területen.

8. A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv kijelölése
28. §		
A Kormány a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervként az NPI-t jelöli ki.
29. §		
A Kormány természetvédelmi őrszolgálatként a Természetvédelmi Őrszolgálatot jelöli ki, amely az NPI szervezetén
belül működik.

IV. FEJEZET
SZAKHATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE
9. Környezetvédelmi és vízvédelmi szakhatóságok kijelölése
30. §		
A Kormány
a)
az OKTF-t, valamint
b)
a felügyelőséget
környezetvédelmi és vízvédelmi szakhatóságként jelöli ki.

10. Természetvédelmi szakhatóságok kijelölése
31. §		
A Kormány
a)
a minisztert,
b)
az OKTF-et,
c)
a felügyelőséget,
d)
a fővárosi főjegyzőt,
e)
a települési önkormányzat jegyzőjét
természetvédelmi szakhatóságként jelöli ki.
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32. §		
Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a 31. § szerinti hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó szakhatósági feladatkörében
azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e
a)
a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk
biztosítása,
b)
a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének
biztosítása, valamint
c)
a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek,
jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése,
fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése
nemzeti jogszabályokban és általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogszabályokban rögzített
követelményeinek.

11. A környezetvédelmi hatóság, illetve a vízvédelmi hatóság eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelölése
33. §

(1) A Kormány a felügyelőség előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásában, az 5. mellékletben megjelölt feltételek esetén és szakkérdésekben, az 5. mellékletben
meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásba a környezeti hatásvizsgálati eljárásban és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságokat kell bevonni. Az eljárásban hozott
határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal is közölni kell.
(2) A Kormány a felügyelőség környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezésre irányuló eljárásában – annak elbírálása
kérdésében, hogy a felülvizsgálat elvégzése vízgazdálkodási szempontból indokolt-e, továbbá a benyújtandó
felülvizsgálati dokumentáció vízgazdálkodási tartalmának meghatározásával kapcsolatos szakkérdések
elbírálására – az első fokú eljárásban a területi vízügyi hatóságot, a másodfokú eljárásban az Országos Vízügyi
Hatóságot szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány a felügyelőség környezetvédelmi felülvizsgálat, vagy környezetvédelmi teljesítményértékelés alapján
lefolytatandó környezetvédelmi működési engedélyezési eljárásában – a tevékenység vízellátásának, csapadék- és
szennyvízelvezetésének vizsgálata érdekében – az első fokú eljárásban a területi vízügyi hatóságot, a másodfokú
eljárásban az Országos Vízügyi Hatóságot szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a felügyelőségnek a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv
elfogadására, tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos
beavatkozás szükségességének megítélésére, a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló,
a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozási
záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról, a kármentesítés befejezéséről
szóló döntése meghozatala iránti eljárásában,
a)
a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatának kérdésében – az első fokú
eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi)
népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervét, valamint
b)
termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén – abban
a kérdésben, hogy a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló
törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek – az első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növényés talajvédelmi igazgatóságát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt
szakhatóságként jelöli ki.

34. §

(1) A Kormány a környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladék
a)
kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése
b)
hasznosítása, illetve kapcsolódó előkezelése és tárolása, valamint
c)
ártalmatlanítása, illetve kapcsolódó előkezelése és tárolása
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engedélyezése iránti első fokú és másodfokú eljárásában, a 6. melléklet szerinti feltételek esetén és szakkérdésben
a 6. mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt
benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság – hat hónapig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros
területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell.
(3) A Kormány az OKTF (1) bekezdésben foglaltak szerinti első fokú eljárásában szakhatóságként az (1) bekezdés szerint
a másodfokú eljárásban közreműködő szakhatóságokat jelöli ki.
(4) A Kormány a felügyelőségnek állati hulladék hivatalbóli besorolására irányuló eljárásában – annak elbírálása
kérdésében, hogy az állati hulladék rendelkezik-e a Ht. 1. melléklete szerinti H9 veszélyességi jellemzővel –
az első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát,
a másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
35. §

(1) A Kormány – a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével – a felügyelőség veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési eljárásában,
a)
– az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a gyorsan bomló szerves és szervetlen
anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása,
közegészségügyi feltételeinek érvényesítése kérdésében – az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, a másodfokú eljárásban az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát,
b)
helyi jelentőségű védett természeti terület esetén – a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott
természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdésében – az első fokú eljárásban a települési
önkormányzat jegyzőjét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatalt,
c)
a gyűjtés és szállítás kivételével, ha az engedélyezés a termőföldön vagy termőfölddel szomszédos
földrészleten megvalósuló kezelés és ártalmatlanítás engedélyezésére irányul, – annak vizsgálata kérdésében,
hogy a veszélyes hulladék kifejthet-e szennyező hatást a termőföldre – az első fokú eljárásban a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalt,
d)
hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén – a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és
használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata érdekében –
az első fokú eljárásban a létesítmény helye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelem helyi szervét,
a másodfokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelem területi szervét, valamint
e)
hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén – a tevékenység vízellátásának, csapadék- és
szennyvízelvezetésének vizsgálata érdekében – az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint
illetékes területi vízügyi hatóságot, a másodfokú eljárásban az Országos Vízügyi Hatóságot
szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány – a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével – az OKTF veszélyes hulladékkal kapcsolatos
első fokú engedélyezési eljárásában szakhatóságként az (1) bekezdés szerint a másodfokú eljárásban közreműködő
szakhatóságokat jelöli ki. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési tevékenység engedélyezésében az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szakkérdésben
szakhatóságként jár el.

36. §		
A Kormány a környezetvédelmi hatóságnak a kivitelező részére a zajterhelési határértékek betartása alól egyes
építési időszakokra, valamint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést
okozó építőipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása iránti első fokú eljárásában – az egészségkárosító
kockázatok és esetleges hatások, a védendő környezetben a zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások
megítélése kérdésében – a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi
kerületi) népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki. Ha a szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást,
és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
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12. A természetvédelmi hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelölése
37. §

(1) A Kormány a felügyelőségnek a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint
a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv és záródokumentáció elfogadására,
valamint a természetben okozott károsodással kapcsolatos beavatkozás elvégzésének szükségessége
megállapítására, a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítésére és benyújtására való kötelezésre irányuló,
a beavatkozási munkálatok ellenőrzésével kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról,
a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozásnak a záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről,
a kármentesítési monitoringról és a kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatalára irányuló eljárásban,
a)
– a bekövetkezett kár helyreállítására alkalmas erdészeti beavatkozás megállapításának, valamint a kár
naturáliákban meghatározható mértékének, a szennyező anyagok termőföldre gyakorolt hatásának, a kár
helyreállítására alkalmas talajvédelmi beavatkozásoknak a meghatározása kérdésében – az első fokú
eljárásban erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát, talajvédelem esetében
a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, valamint
b)
– a földtani közeget érintő károsodás, valamint a földtani természetvédelmet érintő tényfeltárás esetén
a földtani közegben okozott veszélyek elleni védelem és a további hasznosítás, valamint a keletkező földtani
adatok szolgáltatása kérdésében – az első fokú eljárásban a bányakapitányságot, a másodfokú eljárásban
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt
szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a felügyelőség állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásában,
a)
– az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a higiénés és egészségvédelmi, a települési
hulladékkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások betartása
kérdésében – az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét,
b)
– a takarmányhigiéniai követelményeknek, a takarmányokra és azok felhasználására vonatkozó szabályoknak,
a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak,
az állatvédelmi, valamint az állategészségügyi szabályoknak való megfelelés kérdésében – az első fokú
eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát,
a másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, valamint
c)
– az állattartás és állatvédelem helyi követelményeinek való megfelelés kérdésében – az első fokú eljárásban
a települési önkormányzat jegyzőjét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatalt
szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány a felügyelőségnek a természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó veszélyes állat tartásának, szaporításának, országba való behozatalának engedélyezésére
irányuló eljárásában,
a)
– az állategészségügyi szabályoknak való megfelelés kérdésében – az első fokú eljárásban a megyei
kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalát, a másodfokú
eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát,
b)
– az állatvédelem helyi követelményeinek és az állattartás helyi szabályainak való megfelelés kérdésében –
az első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei
kormányhivatalt
szakhatóságként jelöli ki.
(4) A természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes
állat országba való behozatalához a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal külön jogszabályban meghatározott
előzetes engedélye is szükséges.
(5) A Kormány a felügyelőségnek a Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, erdőben technikai jellegű sporttevékenység
folytatásának engedélyezésére irányuló eljárásában – az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata kérdésében – az első
fokú eljárásban a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
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V. FEJEZET
A HATÓSÁGOK, VALAMINT AZ IGAZGATÁSI SZERVEK EGYÉB FELADATAI
13. Az OKTF feladatai
38. §		
Az OKTF állami alaptevékenysége körében
a)
szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során
keletkezett adatokat;
b)
elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;
c)
ellenőrzi a területi szervek hatósági munkáját;
d)
véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;
e)
a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján közreműködik
a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
f)
koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat;
g)
ellátja az integrált szennyezés megelőzéssel, az elérhető legjobb technikák műszaki dokumentációinak
kidolgozásával kapcsolatos feladatokat; valamint
h)
ellátja a továbbképzési feladatokat.

14. A felügyelőség feladatai
39. §

(1) A felügyelőség állami alaptevékenysége körében
a)
összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak
működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és
információs rendszerekkel;
b)
közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
c)
véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint
területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;
d)
hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;
valamint
e)
részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.
(2) A 27. § szerinti felügyelőség az ott meghatározott területen valamennyi környezeti elem vonatkozásában
környezetvédelmi igazgatási szervként működteti
a)
a hatósági tevékenység ellátásához szükséges regionális laboratóriumot,
b)
a rendkívüli szennyezések észlelése céljából a mérő-megfigyelő rendszert, valamint
c)
a környezet állapotértékeléséhez szükséges monitoring rendszert.

15. A kirendeltség feladatai
40. §

(1) A 4. § (5) bekezdése szerinti kirendeltség
a)
kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket és panaszokat, hatósági ellenőrzést végez;
b)
adatot, tényt, jogosultságot igazol;
c)
véleményezi
ca)
a települési önkormányzatok környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendelet- és
határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi
programokat,
cb)
a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint
területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;
d)
közreműködik a vízminőségi kárelhárítás – külön jogszabályban meghatározott – feladatainak ellátásában;
e)
hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;
valamint
f)
segíti az önkormányzatokat környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladataik ellátásában.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kirendeltség ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a felügyelőség vezetője
a felügyelőség szervezeti és működési szabályzatában a kirendeltséghez telepít.
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16. A NeKI feladatai
41. §		
A NeKI alaptevékenysége körében
1.
végzi a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos jogszabályban foglalt feladatokat;
2.
közreműködik a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000.
október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához kapcsolódó feladatok
ellátásában, azok megalapozó kutatási tevékenységeit koordinálja, oktatási, környezeti nevelési programjait
kidolgozza és végrehajtja;
3.
ellátja az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos feladatokat;
4.
részt vesz az ágazati koncepciók szakmai megalapozásában;
5.
véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint
területrendezési tervet;
6.
a környezetügyi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányokat, vizsgálatokat végez,
jelentéseket készít, illetve alkalmazott kutatásokat folytat, alapozó kutatási tevékenységeket koordinál és
monitoroz;
7.
a szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez háttéranyagokat készít,
helyzetelemzéseket, felméréseket és statisztikai elemzéseket készít;
8.
előkészíti a légszennyező anyagok kibocsátásával, a zaj és rezgés elleni védelemmel és az Európai
Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartással (E/PRTR) kapcsolatos európai uniós és egyéb
nemzetközi adatszolgáltatásokat;
9.
zajvédelmi adatbázist és adatközpontot hoz létre és működtet, eseti zajméréseket végez és zajtérképeket
készít;
10.
informatikai szakrendszereket működtet és nyilvántartást vezet a hulladékégetőkről és nagytüzelő
berendezésekről;
11.
közreműködik a jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok
elkészítésében;
12.
BAT (legjobb elérhető technika) útmutatókat készít és közreműködik az európai uniós BAT referencia
dokumentumok kidolgozásában;
13.
útmutatókat és szakmai segédanyagokat készít, és szakmai képzéseket szervez a környezetvédelmi
hatóságok számára az egységes környezethasználati engedélyezési, a hazai és nemzetközi környezeti
hatásvizsgálati és a stratégiai környezeti vizsgálati eljárásokkal kapcsolatban, valamint a hatályos szakterületi
(integrált szennyezés megelőzés és csökkentés, levegővédelem, zaj és rezgés elleni védelem stb.)
szabályozásokkal kapcsolatban oktatási, környezeti nevelési programokat dolgoz ki és hajt végre;
14.
szakterületi szabványokat dolgoz ki, beleértve a hulladékvizsgálati szabványokat is;
15.
közreműködik az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervek elkészítésében;
16.
közreműködik a hulladékgazdálkodási szakterületi szabályozás szakmai megalapozásban, hatásvizsgálatok
végzésében, döntés-előkészítő szakmai háttéranyagok kidolgozásában, valamint közreműködik az európai
uniós szakterületi szakértői tevékenységben;
17.
hulladékgazdálkodási műszaki útmutatókat dolgoz ki, hulladékbesorolást (beleértve a hulladék
státusz végét, valamint a mellékterméket is), -minősítést megalapozó vizsgálatokat végez, e területen
referencialaboratóriumot üzemeltet;
18.
nyilvántartja, felméri és elemzi a hulladékgazdálkodási létesítményeket és tevékenységeket;
19.
részt vesz a hulladékképződés megelőzését, valamint az elkülönített gyűjtést segítő szemléletformálásban,
tanácsadásban, oktatásban;
20.
fejleszti és karbantartja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos honlapot;
21.
ellátja a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiával kapcsolatos feladatokat, különösen
a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtására és nyomon követésére alkalmas
irányítási és monitoring rendszer alakítását és működtetését, valamint a Nemzeti Környezettechnológiai
Innovációs Stratégia megvalósításáról készülő átfogó jelentések készítését;
22.
végzi a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérése céljából működtetett monitoring
rendszerek szakmai támogatását, az adatok megbízhatóságának növelését, a környezetvédelmi
laboratóriumok tevékenységének szakmai koordinációját;
23.
a természetvédelem területén közreműködik a természeti értékek monitorozásában, valamint a botanikai,
zoológiai kutatásokhoz kapcsolódó, a természetvédelemhez szükséges országos adatgyűjtésben,
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24.

a megalapozó adatokat és információkat gyűjtő, rendszerező, elemző és szolgáltató tevékenységekben,
továbbá más, uniós irányelvek és nemzetközi egyezmények által igényelt tevékenységekben, a jelentések
előkészítésében, valamint együttműködik az információs rendszerek adataira támaszkodó elemzések
módszereinek fejlesztésében, a modellezések megvalósításában;
ellátja az egyéb, jogszabály vagy a miniszter által a feladatkörébe utalt feladatokat.

17. Az NPI feladatai
42. §		
Az NPI állami alaptevékenysége körében
a)
ellátja
aa)
a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek,
a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó
területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat
a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,
ab)
a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak
tekintetében,
ac)
a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos
jogkörét érintő előkészítő feladatokat,
ad)
a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat,
ae)
az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint
af )
a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;
b)
vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását,
gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos
adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert,
együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;
c)
közreműködik
ca)
az erdővagyon-védelmi tevékenységben,
cb)
a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág
(vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei)
védelmében;
d)
véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint
területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;
e)
együttműködik az örökségvédelmi szakigazgatási szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott
örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;
f)
kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes
személyekkel;
g)
segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;
h)
kapcsolatot tart a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott
vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.

VI. FEJEZET
ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK
43. §

(1) Környezetvédelmi és vízvédelmi hatósági ügyekben első fokon – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a felügyelőség, másodfokon az OKTF jár el.
(2) A 11. §-ban, a 15. §-ban és a 16. §-ban meghatározott környezetvédelmi ügyekben első fokon – országos
illetékességgel – az OKTF, a 12. § (1) bekezdésében meghatározott ügyekben első fokon – országos illetékességgel –
a kérelmező székhelye szerinti felügyelőség jár el.
(3) Természetvédelmi hatósági ügyekben első fokon – az (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a felügyelőség,
másodfokon az OKTF jár el.
(4) A 21. §-ban és a 23. § (2) bekezdésében meghatározott természetvédelmi hatósági ügyekben első fokon – országos
illetékességgel – az OKTF jár el.
(5) A 22. §-ban és 23. § (3) bekezdésében meghatározott természetvédelmi hatósági ügyekben első fokon a települési
önkormányzat jegyzője – a fővárosban a főjegyző – jár el.
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44. §

(1) A környezetvédelmi, valamint természetvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalását – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni.
A szakhatósági állásfoglalás megadására tizenöt nap áll rendelkezésre, ha az eljáró hatóság a sürgősséget
megkeresésében megindokolja.
(2) A külön jogszabály szerint védelem-egyenértékűségi vizsgálat során a szakhatósági állásfoglalás megadásának
határideje 2 hónap.
(3) A felügyelőség által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében szakhatóságként másodfokon az OKTF jár el.
(4) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.)
a)
8/A. § (2a) bekezdése szerinti esetben,
b)
8/D. § (2) bekezdése szerinti esetben, ha az Nkr. 8/D. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt szakhatósági
eljárásban a szakhatóság azon szakkérdést vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti
hatások feltételezhetők-e, valamint
c)
8/E. § (1a) bekezdése szerinti esetben,
előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárásban, a felügyelőség szakhatósági állásfoglalását
a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni.

45. §

(1) A felügyelőség hatáskörébe tartozó természetvédelmi hatósági eljárásokban, ha a döntéshez vagy a tényállás
tisztázásához olyan adat, illetve tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan
a felügyelőség illetékességi területén működő NeKI területi kirendeltsége, illetve NPI rendelkezik, a felügyelőség
belföldi jogsegély keretében megkeresi az említett állami szerveket.
(2) Az NPI a felügyelőség megkeresése esetén, állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan, belföldi jogsegély
keretében közreműködik a természetvédelmi hatósági eljárásokban.
(3) Az NPI a felügyelőség megkeresése esetén állami alaptevékenysége körében szakértőként, vagy az (1) bekezdésben
foglaltak teljesítésével, közreműködik a természetvédelmi hatósági eljárásokban.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
46. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) A 48. § (2) bekezdése 2014. március 31-én lép hatályba.

47. §		
Ez a rendelet
a)
a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 2. cikkének, 3. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjának,
b)
a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/
EGK tanácsi irányelv 2. cikk (2) bekezdésének, 3. cikk (1) bekezdésének, 9. cikkének, 11. cikkének, 17. cikk
(1) bekezdésének, 18. cikk (1) bekezdésének,
c)
az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i
2011/92/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
48. §

(1) Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti a 21. § (2) bekezdésében az „és 83. §-ában” szövegrész.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
I. A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek elnevezése és székhelye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Győr
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Szombathely
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Székesfehérvár
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Pécs
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Budapest
Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Debrecen
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Nyíregyháza
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Miskolc
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Szolnok
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Szeged

II. A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek kirendeltségeinek elnevezése és
telephelye
1.
2.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Baja
Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula

III. A 27. §, valamint 39. § (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Győr
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Székesfehérvár
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Pécs
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Budapest
Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Debrecen
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Miskolc
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Szeged

IV. A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek illetékessége
1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:
a) Győr megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Sopron megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Tatabánya megyei jogú város
közigazgatási területe.
d) Győr-Moson-Sopron megye – kivéve
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira
közigazgatási területét.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 211. szám

84913

e) Komárom-Esztergom megye
teljes közigazgatási területe.
f ) Vas megyéből
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápóc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu
közigazgatási területe.
g) Veszprém megyéből
Egyházaskesző,
Kemenesszentpéter,
Malomsok,
Marcaltő,
Várkesző
közigazgatási területe.
B) Illetékessége a 27. §-ban, valamint a 39. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:
a) Az A) pont szerinti terület,
b) A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség illetékessége [2. pont A) alpontja].
C) Általános területi kapcsolattartása:
Győr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye, az illetékességi
területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.
2. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:
a) Nagykanizsa megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Szombathely megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Zalaegerszeg megyei jogú város
közigazgatási területe.
d) Győr-Moson-Sopron megyéből
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira
közigazgatási területe.
e) Somogy megyéből
Balatonszentgyörgy,
Csákány,
Főnyed,
Hollád,
Iharosberény,
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Inke,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitva,
Szegerdő,
Szőkedencs,
Tapsony,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs
közigazgatási területe, valamint
Őrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe.
f ) Vas megye – kivéve
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápóc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu
közigazgatási területét.
g) Veszprém megyéből
Kemeneshőgyész,
Magyargencs
közigazgatási területe.
h) Zala megye – kivéve
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási
területét.
B) Általános területi kapcsolattartása:
Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú városok, Vas és Zala, Győr-Moson-Sopron, Somogy megye,
az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.
3. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:
a) Székesfehérvár megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Dunaújváros megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Szekszárd megyei jogú város
közigazgatási területe.
d) Veszprém megyei jogú város
közigazgatási területe.
e) Baranya megyéből
Ófalu
közigazgatási területe.
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f ) Fejér megye
teljes közigazgatási területe – kivéve
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó
közigazgatási területét.
g) Somogy megyéből
Balatonszabadi,
Balatonvilágos,
Kánya,
Siófok (Balatonkiliti),
Siójut,
Tengőd közigazgatási területe, valamint
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó
közigazgatási területe.
h) Tolna megye – kivéve
Attala,
Csikóstőttős,
Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcső,
Kismányok,
Lápafő,
Nagymányok,
Nak,
Váralja,
Várong,
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó
közigazgatási területét, valamint
a Paksi Atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának területét.
i) Veszprém megye – kivéve
Egyházaskesző,
Kemeneshőgyész,
Kemenesszentpéter,
Magyargencs,
Malomsok,
Marcaltő,
Várkesző
közigazgatási területét.
j) Zala megyéből
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási
területe.
B) Általános területi kapcsolattartása:
Dunaújváros, Szekszárd, Székesfehérvár, Veszprém megyei jogú városok, Fejér, Tolna, Veszprém megyék,
az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.
4. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban
a) Pécs megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Kaposvár megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Baranya megye – kivéve
Ófalu közigazgatási területét.
d) Bács-Kiskun megyéből a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási
területe a dunaföldvári híd szelvényétől a déli országhatárig.
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e) Tolna megyéből
Attala,
Csikóstőttős,
Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcső,
Kismányok,
Lápafő,
Nagymányok,
Nak,
Váralja,
Várong,
a Duna menti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe a dunaföldvári híd
szelvényétől a megye déli határáig, valamint
a Paksi Atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának területe.
f ) Somogy megye – kivéve
Balatonszentgyörgy,
Balatonszabadi,
Balatonvilágos,
Csákány,
Főnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Kánya,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Siófok (Balatonkiliti),
Siójut,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitva,
Szegerdő,
Szőkedencs,
Tapsony,
Tengőd,
Tikos,
Varászló,
Vese,
Vörs, valamint
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) és
Őrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.
B) Általános területi kapcsolattartása:
Pécs, Kaposvár megyei jogú város, Baranya, Somogy megye, az illetékességi területén működő települési
önkormányzatok és más hatóságok.
5. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:
a) Budapest főváros
közigazgatási területe.
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b) Salgótarján megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Heves megyéből
Apc,
Boldog,
Hatvan,
Heréd,
Kerekharaszt,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Petőfibánya,
Zagyvaszántó
közigazgatási területe.
d) Nógrád megye
teljes közigazgatási területe.
e) Pest megye – kivéve
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemő,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenő,
Kocsér,
Köröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykőrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószőlős,
Törtel,
Újszilvás
közigazgatási területét.
f ) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében a Duna parti településeinek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó
közigazgatási területe a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd szelvényéig.
B) Általános területi kapcsolattartása:
Budapest főváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest, Heves és Nógrád megye, az illetékességi területén működő
települési önkormányzatok és más hatóságok.
6. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:
a) Debrecen megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Békéscsaba megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Hajdú-Bihar megye – kivéve
Téglás közigazgatási területét.
d) Békés megye – kivéve
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
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Gádoros,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyház,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza
közigazgatási területét.
e) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári
közigazgatási területe.
B) Illetékessége a 27. §-ban, valamint a 39. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:
a) Az A) pont szerinti terület
b) A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség illetékessége [7. pont A) alpontja]
C) Általános területi kapcsolattartása:
Debrecen megyei jogú város, Békéscsaba megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, az illetékességi
területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.
7. FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:
a) Nyíregyháza megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Hajdú-Bihar megyéből
Téglás
közigazgatási területe.
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – kivéve
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári
közigazgatási területét.
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B) Általános területi kapcsolattartása:
Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, az illetékességi területén működő települési
önkormányzatok és más hatóságok.
8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:
a) Eger megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Miskolc megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Borsod-Abaúj-Zemplén megye
teljes közigazgatási területe.
d) Heves megye – kivéve
Apc,
Átány,
Boldog,
Erdőtelek,
Hatvan,
Heréd,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
Kömlő,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Petőfibánya,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána,
Zagyvaszántó
közigazgatási területét.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa
közigazgatási területe.
B) Illetékessége a 27. §-ban, valamint a 39. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:
a) Az A) pont szerinti terület
b) A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség illetékessége [9. pont A) alpontja]
C) Általános területi kapcsolattartása:
Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye, az illetékességi területén működő
települési önkormányzatok és más hatóságok.
9. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:
a) Szolnok megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Heves megyéből
Átány,
Erdőtelek,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
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Kömlő,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána
közigazgatási területe.
c) Jász-Nagykun-Szolnok megye – kivéve
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa
közigazgatási területét.
d) Pest megyéből
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemő,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenő,
Kocsér,
Köröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykőrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószőlős,
Törtel,
Újszilvás
közigazgatási területe.
B) Általános területi kapcsolattartása:
Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye, az illetékességi területén működő települési
önkormányzatok és más hatóságok.
10. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:
a) Hódmezővásárhely megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Kecskemét megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Szeged megyei jogú város
közigazgatási területe.
d) Csongrád megye
teljes közigazgatási területe.
e) Bács-Kiskun megye – kivéve a
Duna menti településeknek a Duna (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.
f ) Békés megyéből
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádoros,
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Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyház,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza
közigazgatási területe.
B) Általános területi kapcsolattartása:
Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely megyei jogú városok, Csongrád, Bács-Kiskun megye, az illetékességi
területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

2. melléklet a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
I. A NeKI területi kirendeltségei
1. NeKI Észak-Dunántúli Kirendeltsége, Győr
2. NeKI Közép-Duna-Völgyi Kirendeltsége, Budapest
3. NeKI Alsó-Duna-Völgyi Kirendeltsége, Baja
4. NeKI Közép-Dunántúli Kirendeltsége, Székesfehérvár
5. NeKI Dél-Dunántúli Kirendeltsége, Pécs
6. NeKI Nyugat-Dunántúli Kirendeltsége, Szombathely
7. NeKI Felső-Tisza-Vidéki Kirendeltsége, Nyíregyháza
8. NeKI Észak-Magyarországi Kirendeltsége, Miskolc
9. NeKI Tiszántúli Kirendeltsége, Debrecen
10. NeKI Közép-Tisza-Vidéki Kirendeltsége, Szolnok
11. NeKI Alsó-Tisza-Vidéki Kirendeltsége, Szeged
12. NeKI Körös-Vidéki Kirendeltsége, Gyula

II. A NeKI területi kirendeltségeinek működési köre
1. NeKI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE
Működési köre
a) Győr-Moson-Sopron megye – kivéve
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Bakonypéterd,
Csáfordjánosfa,
Csér,
Csikvánd,
Egyházasfalu,
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Fenyőfő,
Gyalóka,
Gyarmat,
Iván,
Lázi,
Répcevis,
Románd,
Sikátor,
Sopronhorpács,
Szakony,
Szerecseny,
Veszprémvarsány,
Und,
Zsira közigazgatási területét;
b) Komárom-Esztergom megye – kivéve
Szárliget közigazgatási területét,
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét az Ipoly torkolattól
a folyásirányban lefelé;
c) Vas megyéből
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápoc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu közigazgatási területe;
d) Veszprém megyéből
Egyházaskesző,
Kemenesszentpéter,
Malomsok,
Marcaltő,
Várkesző közigazgatási területe.
2. NeKI KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KIRENDELTSÉGE
Működési köre
a) Budapest főváros
teljes közigazgatási területe;
b) Pest megye – kivéve
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemő,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenő,
Kocsér,
Kőröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykőrös,
Nyársapát,
Pilis,
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Tápiószőlős,
Törtel,
Újszilvás közigazgatási területét;
c) Nógrád megye
teljes közigazgatási területe;
d) Heves megyéből
Apc,
Boldog,
Hatvan,
Heréd,
Kerekharaszt,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Zagyvaszántó közigazgatási területe;
e) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében azon Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló,
tartozó közigazgatási területe, melyek a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd felső éléig helyezkednek el.
f ) Komárom-Esztergom megyében a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó
közigazgatási területe az Ipoly torkolattól folyásirányban lefelé.
3. NeKI ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KIRENDELTSÉGE
Működési köre
a) Bács-Kiskun megye – kivéve
Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csólyospálos,
Fülöpjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszentlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kisszállás,
Kiskunfélegyháza,
Kömpöc,
Kunfehértó,
Kunszállás,
Lakitelek,
Móricgát,
Nyárlőrinc,
Pálmonostora,
Petőfiszállás,
Szank,
Szentkirály (Lászlófalva),
Tiszaalpár,
Tiszakécske,
Tiszaug
Tompa,
Városföld,
Zsana
közigazgatási területét, továbbá
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Baja város és
Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső részét;
b) Baranya megyéből
Homorúd közigazgatási területe, továbbá
Mohács város közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része.
4. NeKI KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE
a) Fejér megye teljes közigazgatási területe – kivéve
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét;
b) Veszprém megye – kivéve
Egyházaskesző,
Kemeneshőgyész,
Kemenesszentpéter,
Magyargencs,
Malomsok,
Marcaltő,
Várkesző közigazgatási területét;
c) Tolna megye – kivéve
Attala,
Csikóstőttős,
Jágónak,
Kaposszekcső,
Kapospula,
Lápafő,
Nak közigazgatási területét, továbbá
Váralja Völgységi patak jobb partjára eső részét,
Várong közigazgatási területét, továbbá
Kismányoknak és
Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára eső részét, valamint
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét;
d) Somogy megyéből
Balatonszabadi,
Kánya,
Siófok (Balatonkiliti),
Siójut,
Tengőd
közigazgatási területe, valamint
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási
része;
e) Baranya megyéből
Ófalu területe, továbbá
Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső része.
f ) Bács-Kiskun megyéből
Baja város és
Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső része;
g) Győr-Moson-Sopron megyéből
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Bakonypéterd,
Csikvánd,
Fenyőfő,
Gyarmat,
Lázi,
Románd,
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Sikátor,
Szerecseny,
Veszprémvarsány
közigazgatási területe;
h) Komárom-Esztergom megyéből:
Szárliget
közigazgatási területe;
i) Zala megyéből
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási
része.
5. NeKI DÉL-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE
Működési köre
a) Pécs megyei jogú város;
b) Baranya megye – kivéve
Homorúd, valamint
Ófalu közigazgatási területét, továbbá
Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső részét, valamint Mohács közigazgatási
területének a Duna bal partjára eső részét;
c) Somogy megye – kivéve
Balatonszentgyörgy,
Balatonszabadi,
Csákány,
Főnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Kánya,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Őrtilos,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Siófok (Balatonkiliti),
Siójut,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitfa,
Szegerdő,
Szőkedencs,
Tapsony,
Tengőd,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs
közigazgatási területét, továbbá
Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső részét Horvátkút lakott hellyel,
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási
része;
d) Tolna megyéből
Attala,
Csikóstőttős,
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Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcső,
Lápafő,
Nak,
Várong,
Váralja, továbbá
Kismányok és
Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi patak jobb partjára eső része.
6. NeKI NYUGAT-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE
Működési köre
a) Vas megye – kivéve
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápoc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu közigazgatási területét;
b) Zala megye
teljes közigazgatási területe.
c) Győr-Moson-Sopron megyéből
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira közigazgatási területe;
d) Veszprém megyéből
Kemeneshőgyész,
Magyargencs közigazgatási területe;
e) Somogy megyéből
Balatonszentgyörgy,
Csákány,
Főnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Őrtilos,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
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Somogyzsitfa,
Szegerdő,
Szőkedencs,
Tapsony,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs
közigazgatási területe, valamint
Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső része Horvátkút lakott hellyel.
7. NeKI FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE
Működési köre
a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – kivéve
Nyírlugos,
Penészlek,
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári települések közigazgatási területét,
Balsa,
Dombrád,
Ibrány,
Timár,
Tiszabercel,
Tiszakanyár,
Tiszatelek,
Gávavencsellő települések közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét, továbbá
Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét,
Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu–Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza–Tokaj vasútvonal és
a 38-as számú út által alkotott vonaltól délre eső területét;
b) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből
Cigánd,
Kenézlő,
Tiszakarád,
Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része;
c) Hajdú-Bihar megyéből
Téglás közigazgatási területe, valamint
Nyíradony közigazgatási területének északi része.
8. NeKI ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KIRENDELTSÉGE
Működési köre
a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye – kivéve
Ároktő,
Cigánd,
Hejőkürt,
Kenézlő,
Oszlár,
Révleányvár, valamint
Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,
Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét (a Tisza 440 fkm szelvénye alatt),
Tiszacsermely,
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Tiszadorogma,
Tiszakarád,
Tiszakeszi,
Tiszapalkonya,
Tiszatardos,
Tiszatarján, valamint
Tiszaújváros közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,
Tiszavalk közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét,
Tokaj és
Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét;
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
Balsa,
Dombrád,
Ibrány,
Timár,
Tiszadada,
Tiszabercel,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszakanyár,
Tiszalök,
Tiszatelek, valamint
Gávavencsellő közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része;
c) Heves megye – kivéve
Apc,
Átány,
Boldog,
Erdőtelek,
Hatvan,
Heréd,
Heves,
Hevesvezekény,
Kerekharaszt,
Kisköre,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Pély,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána,
Zagyvaszántó közigazgatási területét, továbbá
Kömlő közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét,
Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét,
Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét,
valamint a Kiskörei-tározó területére eső részét;
d) Hajdú-Bihar megyéből
Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része;
e) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa,
közigazgatási területe, továbbá
Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára eső része,
Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára eső része.
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9. NeKI TISZÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE
Működési köre
a) Hajdú-Bihar megye – kivéve
Téglás közigazgatási területét,
Nyíradony közigazgatási területének északi részét, Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső
részét,
Komádi és
Körösszakál Sebes-Körös bal partjára eső részét,
Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partján a közúti híd alatt,
Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső részét;
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
Nyírlúgos,
Penészlek,
Szorgalmatos,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszadob,
Tiszadada közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része,
Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati része, valamint
Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza–Tokaj vasútvonal és a 38.
sz. út által alkotott vonaltól délre eső területe;
c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből
Tokaj,
Tiszatardos,
Tiszaújváros,
Tiszapalkonya,
Oszlár,
Hejőkürt,
Tiszatarján,
Tiszakeszi,
Ároktő, valamint
Tiszadorogma közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része;
d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző
főcsatornától keletre eső része,
Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része,
Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti része,
Nagyiván közigazgatási területe,
Kunmadaras közigazgatási területének keleti része,
Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy–Berettyó bal oldali hullámterét és töltését
érintő része;
e) Békés megyéből:
Bucsa közigazgatási területe,
Ecsegfalva közigazgatási területének északkeleti része,
Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé eső része,
Biharugra és
Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső része.
10. NeKI KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE
Működési köre
a) Jász-Nagykun-Szolnok megye – kivéve
Jászágó,

84930

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 211. szám

Jászárokszállás,
Jászdózsa,
Nagyiván közigazgatási területét, továbbá
Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára eső részét,
Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára eső részét,
Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldalára eső részét,
Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét,
Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző
főcsatornától keletre eső részét,
Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,
Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét,
Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső részét,
Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó, valamint a Hármas-Körös bal partjára eső részeit,
Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső részét,
Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső részét,
Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét;
b) Heves megyéből:
Átány,
Erdőtelek,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
Pély,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána közigazgatási területe, továbbá
Kömlő közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső
része,
Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része,
Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső része,
valamint a Kiskörei-tározó területére eső része;
c) Békés megyéből:
Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó jobb partjára eső része;
d) Csongrád megyéből
Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része, Szentes–Magyartés közigazgatási
területének a Hármas-Körös jobb partjára eső része;
e) Bács-Kiskun megyéből:
Lakitelek,
Szentkirály (Lászlófalva),
Tiszakécske közigazgatási területe,
Tiszaug közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része;
f ) Pest megyéből:
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemő,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenő,
Kocsér,
Kőröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykőrös,
Nyársapát,
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Pilis,
Tápiószőlős,
Törtel,
Újszilvás közigazgatási területe;
g) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből
Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része.
11. NeKI ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE
Működési köre
a) Csongrád megye – kivéve
Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.
Szentes–Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső részét;
b) Bács-Kiskun megyéből
Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csólyospálos,
Fülöpjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszentlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kisszállás,
Kömpöc,
Kunfehértó,
Kunszállás,
Móricgát,
Nyárlőrinc,
Pálmonostora,
Petőfiszállás,
Szank,
Tiszaalpár,
Tompa,
Városföld,
Zsana közigazgatási területe, valamint
Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része;
c) Békés megyéből:
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádoros,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyház,
Kunágota,
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Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza közigazgatási területe;
d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,
Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,
Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.
12. NeKI KÖRÖS-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE
Működési köre
a) Békés megye – kivéve
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Bucsa,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádoros,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyháza,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza közigazgatási területét,
Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,
Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó jobb partjára eső részét és a
Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét,
Kőrösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,
Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé eső részét;
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b) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó bal és a Hármas-Körös jobb partjának a Hortobágy–
Berettyó torkolat feletti része és a Hármas-Körös bal parti része, valamint
Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó bal partjára eső része;
c) Hajdú-Bihar megyéből:
Komádi és
Kőrösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös bal partjára eső része,
Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint
Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső része.

3. melléklet a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
I.

A nemzeti park igazgatóságok elnevezése és székhelye

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger
Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom
Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét
Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter

II.

A nemzeti park igazgatóságok működési köre

1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési köre
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéből
a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület a Sajó kisvízi medrével együtt, továbbá
Abaújalpár,
Abaújkér,
Abaújszántó,
Abaújvár,
Alsóberecki,
Alsódobsza,
Alsóregmec,
Arka,
Baskó,
Bekecs,
Bodroghalom,
Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud,
Bodrogolaszi,
Boldogkőújfalu,
Boldogkőváralja,
Bózsva,
Cigánd,
Dámóc,
Erdőbénye,
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Erdőhorváti,
Felsőberecki,
Felsődobsza,
Felsőregmec,
Filkeháza,
Fony,
Füzér,
Füzérkajata,
Füzérkomlós,
Füzérradvány,
Gesztely,
Golop,
Gönc,
Göncruszka,
Györgytarló,
Háromhuta,
Hejce,
Hercegkút,
Hernádbűd,
Hernádcéce,
Hernádkércs,
Hollóháza,
Karcsa,
Karos,
Kéked,
Kenézlő,
Kishuta,
Kisrozvágy,
Komlóska,
Korlát,
Kovácsvágás,
Lácacséke,
Legyesbénye,
Mád,
Makkoshotyka,
Megyaszó,
Mezőzombor,
Mikóháza,
Mogyoróska,
Monok,
Nagyhuta,
Nagykinizs,
Nagyrozvágy,
Nyíri,
Olaszliszka,
Pácin,
Pálháza,
Pányok,
Pere,
Pusztafalu,
Rátka,
Regéc,
Révleányvár,
Ricse,
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Sárazsadány,
Sárospatak,
Sátoraljaújhely,
Semjén,
Sima,
Sóstófalva,
Szegi,
Szegilong,
Szentistvánbaksa,
Szerencs,
Tállya,
Tarcal,
Telkibánya,
Tiszacsermely,
Tiszakarád,
Tiszaladány,
Tokaj,
Tolcsva,
Újcsanálos,
Vágáshuta,
Vajdácska,
Vámosújfalu,
Vilmány,
Vilyvitány,
Viss,
Vizsoly,
Zalkod,
Zemplénagárd,
Zsujta települések közigazgatási területe.
2. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési köre
a) Veszprém megye.
b) Győr-Moson-Sopron megye területén:
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyőfő,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány
települések közigazgatási területe.
c) Zala megye területe – kivéve
Csöde,
Felsőszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövő
települések közigazgatási területén az Őrségi Nemzeti Park területe.
d) Somogy megye területén:
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
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Som,
Szőkedencs
települések közigazgatási területe, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések, kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.
3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési köre
a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe – kivéve az Aggteleki és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
működési területe.
b) Heves megye – kivéve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.
c) Nógrád megye – kivéve a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe.
d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:
a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Hevesi füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban.
4. DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési köre
a) Baranya megye.
b) Somogy megye területe – kivéve
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szőkedencs, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó
települések közigazgatási területe, Marcali település közigazgatási területe nélkül.
c) Tolna megye.
d) Bács-Kiskun megye területén:
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle
települések közigazgatási területe, illetve
Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe.
e) Fejér megye területén:
a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területe Alsószentiván, Cece, Vajta településhatárokban
5. DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési köre
a) Budapest főváros.
b) Fejér megye.
c) Komárom-Esztergom megye – kivéve
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatásban
d) Pest megye területe – kivéve
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.
e) Nógrád megye területén:
a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe, Balassagyarmat, Borsosberény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece,
Nagyoroszi, Nógrád, Patak településhatárokban.
f ) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban.
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6. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési köre
a) Győr-Moson-Sopron megye területe – kivéve
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyőfő,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány
települések közigazgatási területét.
b) Komárom-Esztergom megye területén:
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatárban.
c) Vas megye területén:
a Fertő-Hanság Nemzeti Park területe Vámoscsalád és Nagygeresd községhatárokban.
d) Veszprém megye területén:
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Gic településhatárban.
7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési köre
a) Hajdú-Bihar megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint
a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területe
Jászivány településhatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban,
a Körös-Maros Nemzeti Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd,
Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.
d) Heves megye területén:
a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Kisköre és Pély településhatárban,
valamint a Tisza-tó területe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána és Kisköre településhatárban.
e) Bács-Kiskun megye területén:
a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug településhatárokban.
f ) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:
a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület területe Tiszakarád, Tiszacsermely településhatárokban,
a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi Terület területe Tiszadorogma községhatárban,
a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktő, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk településhatárokban.
8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési köre
a) Bács-Kiskun megye területe – kivéve
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle,
települések közigazgatási területe, illetve
Baja,
Érsekcsanád,
Fajsz,
Sükösd
településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe,
kivéve továbbá
a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske, Tiszaug településhatárokban.
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b) Csongrád megye területén:
Algyő,
Ásotthalom,
Baks,
Balástya,
Bordány,
Csanytelek,
Csongrád,
Csengele,
Dóc,
Domaszék,
Felgyő,
Forráskút,
Kistelek,
Mórahalom,
Ópusztaszer,
Öttömös,
Pusztamérges,
Pusztaszer,
Röszke,
Ruzsa,
Sándorfalva,
Szatymaz,
Szeged, kivéve a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban,
Tiszasziget,
Tömörkény,
Újszentiván,
Üllés,
Zákányszék,
Zsombó települések közigazgatási területe, valamint a
Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe Mindszent, Mártély és Hódmezővásárhely településhatárokban, továbbá a
a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe Szentes településhatárban.
c) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas
településhatárban.
d) Pest megye területén:
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.
9. KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési köre
a) Békés megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Körös-Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és
Tiszaföldvár településhatárokban.
c) Csongrád megye területén:
Ambrózfalva,
Apátfalva,
Árpádhalom,
Csanádalberti,
Csanádpalota,
Derekegyház,
Deszk,
Eperjes,
Fábiánsebestyén,
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Ferencszállás,
Földeák,
Hódmezővásárhely, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Királyhegyes,
Kiszombor,
Klárafalva,
Kövegy,
Kübekháza,
Magyarcsanád,
Makó,
Maroslele,
Mártély, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Mindszent, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Nagyér,
Nagylak,
Nagymágocs,
Nagytőke,
Óföldeák,
Pitvaros,
Szegvár,
Szentes, kivéve a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe,
Székkutas,
települések közigazgatási területe, valamint
a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban.
10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési köre
a) Vas megye területe – kivéve
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Vámoscsalád és Nagygeresd településhatárok közé eső területét.
b) Zala megye területén:
Csöde,
Felsőszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövő
települések közigazgatási területéből a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén kívül eső
területek.

4. melléklet a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként az alábbi felügyelőségek járnak el:
a)
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az alábbi illetékességi területtel:
1.
Budapest főváros,
2.
Pest megye,
3.
Nógrád megye,
4.
Győr-Moson-Sopron megye,
5.
Komárom-Esztergom megye,
6.
Vas megye,
7.
Veszprém megye,
8.
Zala megye,
9.
Somogy megye,
10.
Fejér megye,
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11.
12.
13.

Tolna megye,
Baranya megye,
Heves megye területén:
13.1.
Apc,
13.2.
Boldog,
13.3.
Hatvan,
13.4.
Heréd,
13.5
Kerekharaszt,
13.6.
Lőrinci,
13.7.
Nagykökényes,
13.8.
Petőfibánya,
13.9.
Zagyvaszántó
települések közigazgatási területe;
b)
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az alábbi illetékességi területtel:
1.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
2.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
3.
Hajdú-Bihar megye,
4.
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
5.
Békés megye,
6.
Csongrád megye,
7.
Bács-Kiskun megye,
8.
Heves megye az a) pont 13. alpontjában felsorolt települések kivételével.
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5. melléklet a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásban kijelölt szakhatóságok
A
1.
2.

3.

4.

B

C

D

Szakkérdés

Első fok

Másodfok

Bevonás és közreműködés feltétele
Előzetes

Környezeti

vizsgálat

hatásvizsgálat

Egységes környezethasználati
engedélyezés

Minden esetben.

Annak elbírálása, hogy
a tevékenység vízellátása,
a keletkező csapadék- és
szennyvíz elvezetése
biztosított-e, továbbá
annak elbírálása, hogy
a tevékenység az árvíz
és a jég levonulására,
a mederfenntartásra
milyen hatást gyakorol.

területi vízügyi
hatóság

Országos Vízügyi
Hatóság

Minden esetben.

A környezet- és
település-egészségügyre,
az egészségkárosító
kockázatok és
esetleges hatások
felmérésére, a felszín
alatti vizek minőségét,
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények,
tényezők vizsgálatára,
lakott területtől
(lakóépülettől) számított
védőtávolságok
véleményezésére,
a talajjal,
a szennyvizekkel,
veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos
közegészségügyi
követelmények
érvényesítésére,
az emberi használatra
szolgáló felszíni vizek
védelmére, továbbá
a levegő higiénés
követelmények
teljesülésére kiterjedően.

fővárosi és megyei
kormányhivatal
megyei
népegészségügyi
szakigazgatási
szerve

Állami
Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifőorvosi
Hivatal
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Természetes
gyógytényezők,
gyógyhelyek természeti
adottságainak és
az emberi használatra
szolgáló felszíni
vizek védelmére,
valamint a természetes
gyógytényezőket érintő
hatások vizsgálatára
kiterjedően.

Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal Országos
Gyógyhelyi és
Gyógyfürdő-ügyi
Főigazgatósága

Egészségügyi
Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal

Kulturális örökség
(műemlékvédelem,
műemléki területek
védelme, nyilvántartott
régészeti lelőhelyek)
védelmére kiterjedően.

járási (fővárosi
kerületi) hivatala
járási építésügyi
és örökségvédelmi
hivatal

ha az egységes
környezethasználati
engedély
megszerzésére
irányuló eljárás
régészeti lelőhelyet
vagy régészeti
védőövezetet érint,
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala, ha
az egységes
környezethasználati
engedély
megszerzésére
irányuló eljárás
műemléki területet
érint, a fővárosi
és megyei
kormányhivatal
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala

települési
önkormányzat
jegyzője

fővárosi és megyei
kormányhivatal

termőföld
minőségi védelme
esetében a megyei
kormányhivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága, erdő
esetében a megyei
kormányhivatal
erdészeti
igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

5.

Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy
gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre
hatást gyakorló módon valósul meg.

6.

Ha a tevékenység
következtében
az a környezeti elem
vagy rendszer hatásviselő
lehet, amelynek védelme
a hatáskörébe tartozik,
azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely elleni
védelmet jogszabály
a feladat- és hatáskörébe
utalja.

7.

A helyi környezet- és
Ha a tevékenység következtében
az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő természetvédelemre
lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartozik, kiterjedően
azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály
a feladat- és hatáskörébe utalja.

8.

Ha az eljárás termőföld, erdő vagy azzal
szomszédos földrészlet igénybevételével
megvalósuló beruházás, illetve tevékenység
engedélyezésére irányul.

Az egységes
környezethasználati
engedély
megszerzésére
irányuló eljárás
műemléki
területet,
régészeti
lelőhelyet
vagy régészeti
védőövezetet
érint.

A termőföldre és
az erdőre gyakorolt
hatások vizsgálata.
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Ha az egységes
környezethasználati
engedély
megszerzésére
irányuló eljárás
termőföldet
érint.

Termőföld mennyiségi
védelmének
követelményei
tekintetében.

járási földhivatal,
több járási
földhivatal
illetékességi
területét érintő
esetekben
a megyei
kormányhivatal
földhivatala,
a fővárosban
a Budapest Főváros
Kormányhivatala
földhivatala

megyei
kormányhivatal
földhivatala,
a fővárosban
Budapest Főváros
Kormányhivatala
földhivatala, ha első
fokon a megyei
kormányhivatal
földhivatala vagy
a fővárosban a fővárosi
kormányhivatal
földhivatala járt el,
akkor a földügyért
felelős miniszter

Az adott építmény
létesítésének és
tevékenység végzésének
a földtani környezetre
való hatásának vizsgálata
az ásványi nyersanyag és
a földtani közeg védelme
szempontjából.

bányakapitányság

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

Az atomenergia
biztonságos
alkalmazásával,
a nukleáris balesetelhárítással kapcsolatos
kérdésben.

Országos
Atomenergia
Hivatal

9.

Ha a tevékenység
következtében
az a környezeti elem
vagy rendszer hatásviselő
lehet, amelynek védelme
hatáskörükbe tartozik,
azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely elleni
védelmet jogszabály feladatés hatáskörébe utalja.

10.

Ha a tevékenység következtében
az a környezeti elem vagy rendszer
hatásviselő lehet, amelynek védelme
hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés fordulhat elő,
amely elleni védelmet jogszabály feladat- és
hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély
megszerzése) nem bányászati tevékenységre
vonatkozik.

11.

Ha a tevékenység
következtében olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely elleni
védelmet jogszabály feladatés hatáskörébe utalja.

12.

A területrendezési
Ha a kérelem a területfejlesztési
tervekkel való összhang
koncepció, a területfejlesztési program
tekintetében.
és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük,
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk
és közzétételük részletes szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti országos vagy térségi
jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok
és egyedi építmények megvalósítására,
valamint azok jelentős módosítására irányul.

Az egységes
környezethasználati
engedély
megszerzésére
irányuló eljárás
nukleáris
anyagot érint.

állami főépítész

területrendezésért
felelős miniszter
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6. melléklet a 481/2013. (XI. 17.) Korm. rendelethez
A felügyelőség nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése,
tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában közreműködő
szakhatóságok
A

B

C

közreműködés

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

feltétele

2.

3.

Minden
esetben

Minden
esetben

E
Kereskedelem,

Bevonás és
1.

D

Másodfokú

közvetítés,

eljárásban

szállítás,
gyűjtés

Annak elbírálása,
hogy a tevékenység
vízellátása,
a keletkező
csapadék- és
szennyvíz elvezetése
biztosított-e.
Környezetegészségügyi
szakkérdésekre,
így különösen
az egészségkárosító
kockázatok és
esetleges hatások
felmérésére,
a fertőző betegségek
terjedésének
megakadályozására,
a rovar- és
rágcsálóirtás,
a veszélyes
készítményekkel
végzett tevékenység
vizsgálatára,
a települési szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi
vonatkozású
követelmények
érvényesítésére
kiterjedően.

területi vízügyi
hatóság

fővárosi és megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
járási (fővárosi
kerületi)
népegészségügyi intézete

Országos
Vízügyi
Hatóság

fővárosi
és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
szakigazgatási
szerve

F

G

Hasznosítás,

Ártalmatlanítás,

illetve

illetve

kapcsolódó

kapcsolódó

előkezelés,

előkezelés,

tárolás

tárolás

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN
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4.

Ha
a tevékenység
helyi
jelentőségű
védett
természeti
területet érint

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tevékenység a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e.

települési
önkormányzat
jegyzője

fővárosi
és megyei
kormányhivatal

IGEN

IGEN

IGEN

5.

Ha
a tevékenység
termőföldön
valósul meg

A termőföld
minőségi védelme
követelményeinek
való megfelelés.

megyei
kormányhivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága

IGEN
Nemzeti
Élelmiszer-láncbiztonsági
Hivatal

IGEN

IGEN

6.

Nyilvántartott
ásványi
nyersanyag
lelőhely,
bányatelek
érintettsége,
ásványi
nyersanyag
kitermelése
és annak
használata,
értékesítése,
hasznosítása
esetén

bányakapitányság
Földtani
környezet, földtani
veszélyforrások,
földtani gátak és
az ásványvagyonvédelem értékelése,
a fizetendő
bányajáradék
mértékének
meghatározása,
az építésföldtani
megalapozottság
vizsgálata, a földtani
veszélyeztetettség
vizsgálata,
figyelemmel a vízzáró
rétegre, a felszínen
folyásra alkalmas
képződmények
meglétére, tektonikai
jelenségekre (vetők,
csúszásra alkalmas
felületek), védelemre
érdemes földtani
képződményekre,
a felszínmozgás
veszélyeztetésének
vizsgálata.

NEM
Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

IGEN

IGEN
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A Kormány 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
A VÍZÜGYI IGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI SZERVEK
1. Országos Vízügyi Főigazgatóság
1. §

(1) Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter
által irányított központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest.
(2) Az OVF-et főigazgató vezeti, aki – a 2. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – gyakorolja a munkáltatói
jogokat az OVF foglalkoztatottjai felett.
(3) Az OVF foglalkoztatottjai – a 2. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – közalkalmazottak vagy munkavállalók.
(4) Az OVF működési területe az ország egész területére kiterjed.

1. §

(1) Az Országos Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: OVH) az OVF e §-ban foglaltak szerint elkülönült, jogszabályban
meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.
(2) Az OVH vonatkozásában a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés c), e) és f )–h) pontjában
meghatározott hatásköröket a vízgazdálkodásért felelős miniszter önállóan gyakorolja. Az OVH vezetőjét
a vízgazdálkodásért felelős miniszter nevezi ki és menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(3) Az OVH az OVF-től elkülönült, jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik. Az OVH
vezetőjét e hatáskörében a főigazgató nem utasíthatja.
(4) Az OVH foglalkoztatottjai kormánytisztviselők. Az OVH vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat az OVH
foglalkoztatottjai felett.
(5) Az OVH illetékessége az ország egész területére kiterjed.

2. Területi vízügyi igazgatóság
3. §

(1) A területi vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) a vízügyi igazgatási szervek irányításért felelős
miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv.
(2) Az igazgatóságok elnevezését, székhelyét és működési területét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az igazgatóságot az igazgató vezeti, aki – a 4. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – gyakorolja
a munkáltatói jogokat az igazgatóság foglalkoztatottjai felett.
(4) Az igazgatóság foglalkoztatottjai – a 4. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – közalkalmazottak vagy
munkavállalók.

4. §

(1) A területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: hatóság) az igazgatóság e §-ban foglaltak szerint elkülönült,
jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.
(2) A hatóság vonatkozásában a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c), e) és f )–h) pontjában meghatározott hatásköröket
a vízgazdálkodásért felelős miniszter önállóan gyakorolja. A hatóság vezetőjét a vízgazdálkodásért felelős miniszter
nevezi ki és menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(3) A hatóság az igazgatóságtól elkülönült, jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik.
A hatóság vezetőjét e hatáskörében az igazgató nem utasíthatja.
(4) A hatóság foglalkoztatottjai kormánytisztviselők. A hatóság vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a hatóság
foglalkoztatottjai felett.
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(5) A hatóságok elnevezését és székhelyét a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A hatóság illetékessége megegyezik az igazgatóság működési területével.

3. Vízügyi igazgatási szervek kijelölése
5. §

(1) A Kormány vízügyi igazgatási szervként
a)
az OVF-et, valamint
b)
az igazgatóságot
jelöli ki.
(2) Vízügyi igazgatási szervként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – az igazgatóság jár el.

6. §		
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény
4. §-ában foglalt vízügyi igazgatási szervként
a)
a vízkárelhárítási célú szükségtározók és a nagyvízi mederben történő beavatkozások tekintetében az OVF,
b)
az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben az igazgatóság
jár el.

4. Vízügyi hatóságok és szakhatóságok kijelölése
7. §

(1) Vízügyi hatóságként és szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – első fokon a hatóság jár
el.
(2) A hatóság első fokú hatósági vagy szakhatósági eljárása esetén másodfokon az OVH jár el.
(3) Az OVH részt vesz a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
szerinti, a belső piaci információs rendszeren keresztül megvalósított igazgatási együttműködésben a belső
piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és
kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint.

II. FEJEZET
A VÍZÜGYI IGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA
5. Az OVF vízügyi igazgatási feladatai
8. §

(1) Az OVF alaptevékenysége körében
a)
irányítja, koordinálja és ellenőrzi a vízügyi igazgatóságok szakmai tevékenységét, és részt vesz a vízügyi
igazgatóságok stratégiai céljainak kialakításában,
b)
ellátja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés f ), g) és h) pontjában
meghatározott irányítási hatásköröket, amelyekre tekintettel a vízügyi igazgatóságok ügyvezetési jellegű
feladatai vonatkozásában teljes körű ellenőrzési joggal rendelkezik kapcsolatos feladatokat,
c)
ellátja a vizek kártételei elleni védelemmel, és ennek részeként az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetésével
kapcsolatos feladatokat,
d)
ellátja az igazgatóságok vízrajzi tevékenységének országos szintű irányításával, a vízrajzi tevékenység
egységességét biztosító szakfelügyelet ellátásával, a vízrajzi tevékenység összehangolásával és fejlesztésével
kapcsolatos feladatokat,
e)
ellátja az egységes vízügyi nyilvántartást biztosító Vízgazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban:
VIZIR) országos vonatkozású üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
f)
végzi a vizek állapotértékelésével kapcsolatos feladatokat,
g)
ellátja a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatokat,
h)
végzi a vízügyi tárgyú nemzetközi kapcsolatok koordinálásával kapcsolatos feladatokat,
i)
végzi az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló vízügyi projektek tervezésével, a források
felhasználásával megvalósuló központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati projektek megvalósításával
kapcsolatos feladatokat,
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j)

ellátja az egyéb, jogszabály vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításért felelős miniszter által
a feladatkörébe utalt feladatokat.
(2) Az OVF irányítja
a)
az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő felszíni vizek, vízfolyások és csatornák, vízgazdálkodási rendszerek
és védművek fenntartását, üzemeltetését, rekonstrukcióját és fejlesztését,
b)
az igazgatóságok fenntartásában, üzemeltetésében lévő vízfolyásokon és csatornákon az öntözési célú
vízszolgáltatást,
c)
a felszíni és a felszín alatti vízkészletekkel való gazdálkodást,
d)
a lehetséges víznyerő területek távlati ivóvízbázissá nyilvánításával kapcsolatos igazgatósági feladatellátást,
e)
a VIZIR működtetésével kapcsolatos igazgatósági feladatellátást, gondoskodva a más információs
rendszerekkel történő országos és nemzetközi adatcseréről, valamint adatszolgáltatásról,
f)
az európai uniós jogi szabályozók végrehajtásához kapcsolódó vízgazdálkodási vonatkozású feladatokat,
g)
a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatok ellátását, valamint
h)
az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtását.
(3) Az OVF részt vesz
a)
az országos vízgazdálkodási stratégia és koncepció, valamint az egyéb ágazati stratégiák és koncepciók
szakmai megalapozásában, valamint
b)
a jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok elkészítésében.
(4) Az OVF egyéb feladatkörében
a)
felügyeli a vízügyi igazgatásra vonatkozó oktatási, kutatási, múzeumi és levéltári tevékenységekkel
kapcsolatos feladatokat,
b)
ellátja az Országos Vízgazdálkodási Tanács működésével kapcsolatos feladatokat,
c)
véleményezi a kiemelt térségre és megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint
területrendezési tervet,
d)
közreműködik a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000.
október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához kapcsolódó vízgazdálkodási
vonatkozású feladatokban,
e)
közreműködik a vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítésében,
f)
előkészíti a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv által
meghatározott jelentést,
g)
előkészíti a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program kétévenkénti
felülvizsgálatával összefüggő szakmai anyagot,
h)
ellátja a Települési Szennyvíz Információs Rendszer szakmai feladatait, elvégzi a szakmai honlap
karbantartását, fejlesztését, valamint az adatszolgáltatáshoz szükséges fejlesztéseket,
i)
gondoskodik a víziközmű online adatfeldolgozó és információs rendszer üzemeltetéséről és fejlesztéséről,
j)
végzi a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásából eredő feladatokat
és biztosítja a képviseletet,
k)
ellátja a többoldalú nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási feladatainak végrehajtásából származó
feladatokat,
l)
a szakterülete vonatkozásában közreműködik az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról
szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény, illetve az egyes köz- és
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti nemzetközi eljárásokban,
m)
ellátja a Duna-menti országok nemzetközi vízminőségi riasztórendszer ügyeleti működtetésével kapcsolatos
feladatokat,
n)
közreműködik a vízgazdálkodási szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányok, vizsgálatok
elvégzésében, jelentések készítésében, illetve alkalmazott kutatások folytatásában, alapozó kutatási
tevékenységek koordinációjában és monitorizálásában,
o)
háttéranyagokat, helyzetelemzéseket, felméréseket és statisztikai elemzéseket készít szakterületi stratégiák és
tervek kialakításához és egyedi döntésekhez.
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6. Az igazgatóság vízügyi igazgatási feladatai
9. §

(1) Az igazgatóság
a)
ellátja a vizek kártételei elleni védelemmel, a vízkárelhárítással (árvíz- és belvízvédekezéssel, vízhiány
kárelhárítással, valamint a vízminőségi kárelhárítással) összefüggő – külön jogszabályban meghatározott –
feladatokat, ebben a körben
aa)
végzi az elsőrendű árvízvédelmi létesítmények fejlesztését és fenntartását, azokon a védekezést,
az árvízmentesítést, ha az kettőnél több települést érint, továbbá a védelmi szakfelszerelés
karbantartását és fejlesztését,
ab)
irányítja és ellátja a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási teendőit,
ac)
tervezi, szervezi és szakmailag irányítja a védekezés területi feladatainak ellátását,
ad)
irányítja a helyi önkormányzatok, valamint a vízitársulatok vízkárelhárítási tevékenységét, ebben
a jogkörében eljárva – elrendelt védekezési készültség esetén – a vízkárelhárítási szakmai feladatok
tekintetében utasítási jogkörrel rendelkezik,
ae)
adatokat szolgáltat a helyi önkormányzatok számára a vizek kártételei elleni védelemmel
összefüggő, a közigazgatási feladatok ellátásához szükséges tervek elkészítéséhez, vagy törvény
felhatalmazása alapján elkészíti, felülvizsgálja a terveket,
af )
összehangolja a védőművek építését, fejlesztését, továbbá lebonyolítja a beruházási
tevékenységeket,
ag)
végzi a vízhiány kárelhárítást az állami tulajdonú vízilétesítmények tekintetében,
ah)
végzi a vízminőségi kárelhárítást, ideértve a tevékenység műveleti (operatív) irányítását, valamint
– szükség és technikai lehetőség esetén – annak végrehajtását,
b)
üzemelteti és fejleszti a vízrajzi észlelőhálózatot, ennek részeként víztest monitoringot tart fenn, vízrajzi
adatokat gyűjt és feldolgoz,
c)
ellátja a VIZIR területi nyilvántartásának és vízgazdálkodási adatgyűjtésének üzemeltetési és fejlesztési
feladatait, a gyűjtött adatokat feldolgozza, értékeli és tárolja, továbbá végrehajtja és együttműködik
az országos vonatkozású feladatok teljesítésében,
d)
kezdeményezi a lehetséges víznyerő területek távlati ivóvízbázissá nyilvánítását, és ellátja ezen vízbázisok
vízkészletének felhasználható állapotban tartásával kapcsolatos feladatokat,
e)
ellátja a vizeink állapotértékelésével kapcsolatos területi feladatokat,
f)
ellátja a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel, ideértve a települési ivóvízminőség-javítással,
valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és
regionális programok elkészítésével kapcsolatban a feladatkörébe utalt feladatokat,
g)
részt vesz a vízügyi tárgyú nemzetközi kapcsolatok fenntartásával összefüggő feladatok ellátásában,
h)
ellátja az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek tervezésével, a források
felhasználásával megvalósuló központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati projektek megvalósításával
kapcsolatos feladatokat,
i)
ellátja a vízitársulatok szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
j)
ellátja a Területi Vízgazdálkodási Tanács működésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat,
k)
szervezi és irányítja a vízügyi igazgatás keretén belül megvalósuló közfoglalkoztatási programok
végrehajtását,
l)
ellátja a múzeumi, levéltári, oktatási tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,
m)
ellátja az egyéb, jogszabály vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításért felelős miniszter által
a feladatkörébe utalt feladatokat.
(2) Az igazgatóság vagyongazdálkodási feladatai körében fenntartja, üzemelteti és fejleszti az állami tulajdonban lévő
vizeket (felszíni vizek, felszín alatti vizek és felszín alatti vizek természetes víztartó képződményei), valamint egyes
állami tulajdonú vagyontárgyakat (medrek, vízilétesítmények, erdők), így különösen
a)
a vízrajzi törzshálózatot, illetve az állami alapfeladatokat ellátó vízrajzi üzemi hálózatot,
b)
a távlati ivóvízbázisok mérő- és megfigyelő rendszerét,
c)
a vízminőségi monitoring-rendszert,
d)
az ár- és belvízvédelmi létesítményeket,
e)
a vízelvezető műveket,
f)
az öntözési célú vízilétesítményeket,
g)
a vízépítési műtárgyakat,
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

h)
a vízlépcsőket, a folyók duzzasztott tereit,
i)
a vízelosztó- és többes rendeltetésű rendszereket, továbbá
j)
a vízkészlet-gazdálkodási feladatokat ellátó vízátvezető, vízpótló műveket.
Az igazgatósági végzi
a)
a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését,
b)
a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását,
mederfenntartását, partvédelmét,
c)
a kitűzési terv szerint és a hajózási hatóság egyetértésével a hajózható folyószakaszokon, a természetes
tavakon és csatornákon a hajóút kijelölését, kitűzését és fenntartását,
d)
a védekezési célokat szolgáló gépek, felszerelések, hordozható szivattyúk, szállító járművek, hajópark
üzemképességének biztosítását,
e)
a vizek medrében található nádasok vízminőség-védelmi nádgazdálkodását,
f)
az állami tulajdonban lévő vízilétesítményeken az öntözési célú vízszolgáltatást, továbbá
g)
háttéranyagok készítését szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez,
helyzetelemzések, felmérések és statisztikai elemzések készítését.
Az igazgatóság gondoskodik
a)
az állami, az önkormányzati és a magántulajdonban lévő vízilétesítmények fenntartói, üzemeltetési,
rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről,
b)
az Ivóvízminőség-javító Program területi végrehajtásáról, továbbá
c)
a vízkészletekkel való gazdálkodás körében
ca)
a vízkészletek térbeli, időbeli, mennyiségi és minőségi számbavételéről és azok elosztásáról,
cb)
a vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzéséről a természetes vizek hasznosíthatósági
feltételeinek rendszeres ellenőrzésével, a vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk
megelőzésével, csökkentésével és elhárításával,
cc)
a vizek mennyiségi és minőségi védelme érdekében a távlati ivóvízbázisok megóvásáról,
védőidomainak, illetve védőterületének meghatározásáról, valamint ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéséről, valamint
cd)
a laboratóriumainak működtetéséről a vízrajzi, vízkészlet-gazdálkodási és vízminőségi kárelhárítási
feladatai ellátása érdekében.
Az igazgatóság részt vesz
a)
a vízellátást és szennyvízkezelést érintő szakmai pályázatok, projektek értékelésében,
b)
az országos vízgazdálkodási stratégia és koncepció, valamint az egyéb ágazati stratégiák és koncepciók
szakmai megalapozásában,
c)
a vízhasználatok ellenőrzésében, és az ebben a feladatkörben hatáskörrel rendelkező hatóságnál intézkedést
kezdeményezhet, továbbá
d)
ügyfélként a vagyonkezelésébe tartozó, vagy az azokra hatást jelentő vízhasználatok, vízilétesítmények és
vízimunkák vízjogi engedélyezési (elvi, létesítési, üzemeltetési) eljárásában.
Az igazgatóság közreműködik
a)
a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához kapcsolódó vízgazdálkodási vonatkozású
feladatokban,
b)
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi feladataiban,
c)
a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv által meghatározott
jelentés előkészítésében,
d)
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program kétévenkénti felülvizsgálatával
összefüggő szakmai anyag elkészítésében,
e)
ellátja a Települési Szennyvíz Információs Rendszer ügyfélszolgálatának szakmai feladatait,
f)
a vízkészletjárulék befizetésével, vagy annak elmulasztásával összefüggésben indult hatósági eljárásban,
g)
a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásában,
h)
a többoldalú nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási feladatainak végrehajtásában.
Az igazgatóság véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot,
valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket.
Az igazgatóság együttműködik a helyi önkormányzatokkal és a vízitársulatokkal a vízgazdálkodási feladatok
megoldásában.
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III. FEJEZET
A HATÓSÁGI ÉS SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOK
7. A vízügyi hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése
10. §

(1) A Kormány a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési
és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában
a)
vízjogi létesítési engedélyezés esetén – ha a vízilétesítmény vagy a vízimunka nem környezeti hatásvizsgálat
vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles – annak elbírálására, hogy a felszíni vizek, a felszín
alatti vizek és a földtani közeg minősége védelmére jogszabályban foglalt követelmények a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e, az első fokú eljárásban a környezetvédelmi
és természetvédelmi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséget,
b)
annak elbírálására, hogy ivóvízkivétel vagy vízellátás engedélyezésénél a vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők
fennállnak-e,
ba)
az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét,
bb)
a legalább 1000 m3/nap kapacitású vagy 5000 főnél nagyobb állandó népességet ellátó, valamint
az egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetében az első fokú eljárásban a fővárosi és
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, a másodfokú eljárásban az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát,
c)
az elvi vízjogi engedélyezés kivételével, ha a tevékenység a termőföldre hatást gyakorol vagy
a vízilétesítmény termőföldön valósul meg, – a termőföld minőségi védelme követelményeinek való
megfelelés kérdésében – az első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatóságát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,
d)
az elvi vízjogi engedélyezés kivételével, ha a tevékenység termőföldre hatást gyakorol vagy a vízilétesítmény
termőföldön valósul meg, – a termőföld mennyiségi védelme követelményeinek való megfelelés kérdésében –
az első fokú eljárásban a járási hivatal járási földhivatalát, másodfokon a megyei kormányhivatal földhivatalát,
e)
ha az eljárás védett természeti területet, Natura 2000 területet vagy barlang felszíni védőövezetét
érinti, – annak elbírálása érdekében, hogy a természetvédelem jogszabályban rögzített követelményei
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e – az első fokú eljárásban
a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget,
f)
a vízjogi üzemeltetési engedélyezés kivételével, ha az eljárás régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet
területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket
érintő tevékenység engedélyezésére irányul, – annak elbírálása kérdésében, hogy a kulturális örökség
védelmének jogszabályban rögzített követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett érvényesülnek-e – az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi
kerületi) hivatala járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, a másodfokú eljárásban,
fa)
ha az eljárás régészeti lelőhelyen, vagy régészeti védőövezet területén megvalósuló tevékenység
engedélyezésére irányul, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatalát,
fb)
ha az eljárás műemléki területen megvalósuló, vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben
műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul, a fővárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatalát,
g)
vízjogi létesítési engedélyezés esetén, ha a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, – annak elbírálása kérdésében, hogy a közút
területének nem közlekedési célú igénybevétele a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt
hatása alapján engedélyezhető-e –
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ga)

gyorsforgalmi utak és közúti határátkelőhelyek esetében az első fokú eljárásban a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központját,
gb)
országos közutak és a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében az első
fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségét, a másodfokú
eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját,
gc)
a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében az első fokú eljárásban
a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségét, a másodfokú eljárásban
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját,
gd)
a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében az első fokú eljárásban
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát, a másodfokú eljárásban a Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségét,
h)
a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli vízjogi létesítési engedélyezés
esetén, ha a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket sérelmesnek tartja, – annak elbírálása kérdésében, hogy a vasúti pálya területének nem
közlekedési célú igénybevétele a tervezett igénybevételnek a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt
hatása alapján a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett engedélyezhető-e – az első
fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatóságát, a másodfokú eljárásban
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját, továbbá
i)
a vízjogi létesítési engedélyezés esetén, ha az eljárás víziutat érint, – a víziközlekedés biztonsága, hajózási
érdekek érvényre juttatása jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés kérdésében – az első
fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, a másodfokú eljárásban
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját
szakhatóságként jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés g)–i) pontja szerinti eljárásban hozott határozatot akkor is közölni kell a fővárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési felügyelőségével, ha az az eljárásban szakhatóságként nem vesz részt.
11. §

(1) A Kormány a hatóságnak a közcélú vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy ilyen célt szolgáló
vízhasználathoz, továbbá a jövőbeni ivóvízellátás célját szolgáló vízbázisok védelme érdekében történő védőidom,
védőterület és védősáv kijelölésére irányuló eljárásában,
a)
– ha a tevékenység, kijelölés nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati
engedély köteles – annak elbírálására, hogy a felszíni vizek, a felszín alatti vizek és a földtani közeg minősége
védelmére jogszabályban foglalt követelmények a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett érvényesülnek-e, az első fokú eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget,
a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget,
b)
– az ivóvíz, az ásvány- és a gyógyvíz minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálata kérdésében – az első fokú eljárásban
a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, a másodfokú eljárásban
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát,
c)
– az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia nyilvántartott előfordulásai, ásványvagyon-gazdálkodási
övezetek védelmének biztosíthatóságával, valamint a bányászati jog, gázipari nyomvonalas létesítmény
érintettségével, felszínmozgás fennállásával kapcsolatos szakkérdésben – az első fokú eljárásban
a bányakapitányságot, a másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,
d)
– a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés kérdésében – az első fokú eljárásban
a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, továbbá
e)
védett természeti terület vagy Natura 2000 terület érintettsége esetén – annak elbírálása érdekében, hogy
a természetvédelem jogszabályban rögzített követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett érvényesülnek-e – az első fokú eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi
felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőséget
szakhatóságként jelöli ki.
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(2) A Kormány a hatóságnak a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott egyedi vizsgálati
eljárásában,
a)
annak elbírálására, hogy a felszíni vizek, a felszín alatti vizek és a földtani közeg minősége védelmére
jogszabályban foglalt követelmények a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
érvényesülnek-e, az első fokú eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget,
a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget,
b)
– az ivóvíz, az ásvány- és a gyógyvíz minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálata kérdésében – az első fokú eljárásban
a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, a másodfokú eljárásban
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát, továbbá
c)
– a termőföld minőségi védelme és a növényvédelem követelményeinek való megfelelés kérdésében –
az első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, a másodfokú
eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt
szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány a hatóság vízjogi engedélyezési eljárásában, ha a geotermikus energia kinyerése felszín alatti víz
kitermelését igényli
a)
– ha a kitermelés nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély
köteles – annak elbírálására, hogy a felszíni vizek, a felszín alatti vizek és a földtani közeg minősége
védelmére jogszabályban foglalt követelmények a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett érvényesülnek-e, az első fokú eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget,
a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget, továbbá
b)
– a földtani közeg védelmének biztosítottsága, a kitermelendő víz hőmérsékletének megállapítása és
a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása érdekében, valamint a kitermelendő víz felhasználási
módja vizsgálatának szakkérdésében – az első fokú eljárásban a bányakapitányságot, a másodfokú eljárásban
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a hatóságnak az 500 méternél mélyebben elhelyezkedő mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló
eljárásában – a fúróberendezés alkalmassága, műszaki-biztonsági feltételeknek való megfelelősége, valamint
bányászati jog érintettsége megállapításának szakkérdésében – az első fokú eljárásban a bányakapitányságot,
a másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(5) A Kormány a hatóságnak az ivóvízkivételre nem hasznosítható és ivóvízbázisnak ki nem jelölhető felszíni vízből való
egyedi ivóvízkivétel engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálására, hogy a megfelelő kezelési eljárások
után az ivóvíz minőségi jellemzői megfelelőek-e – az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki.
(6) A Kormány a hatóságnak a gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízmű vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési
engedélyének kiadására irányuló eljárásában,
a)
ha a termelt és szolgáltatott víz – gáztartalmának vizsgálata alapján – „B” vagy „C” gázfokozatba tartozik,
a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés és annak feltételei kérdésében, az első fokú eljárásban a megyei
(fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságot, a másodfokú eljárásban a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, továbbá
b)
fürdési célú víztermelést folytató vízmű esetében – a termelt víz fürdési célú felhasználhatósága, valamint
annak feltételei kérdésében – az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervét, a másodfokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos
Tisztifőorvosi Hivatalát
szakhatóságként jelöli ki.
(7) A Kormány a hatóságnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító
telep, szennyvízelvezető mű erre kijelölt eleme, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító mű kijelölése iránti eljárásában,
a)
– ha a kijelölés nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles –
annak elbírálására, hogy a felszíni vizek, a felszín alatti vizek és a földtani közeg minősége védelmére
jogszabályban foglalt követelmények a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
érvényesülnek-e, az első fokú eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget,
a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget,
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b)

környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások
felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes
készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően – az első
fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi)
népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervét,
c)
ha a tevékenység védett természeti területet, Natura 2000 területet vagy barlang felszíni védőövezetét
érinti, – annak elbírálása érdekében, hogy a természetvédelem jogszabályban rögzített követelményei
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e – az első fokú eljárásban
a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget,
d)
ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, – annak elbírálása érdekében, hogy
a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek
megfelel-e – az első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét, a másodfokú eljárásban a fővárosi
és megyei kormányhivatalt,
e)
ha a tevékenység a termőföldre hatással lehet vagy termőföldön valósul meg – a termőföld minőségi
védelme követelményeinek való megfelelés szakkérdésében – az első fokú eljárásban a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalt, továbbá
f)
annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény megfelel-e, és milyen feltételekkel felel meg
a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, az első fokú eljárásban
a létesítmény helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Budapest Főváros
Önkormányzata által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt, a másodfokú eljárásban
a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát
szakhatóságként jelöli ki.
12. §

(1) A Kormány a hatóságnak a halastavak, a horgásztavak, a jóléti tavak, a víztározók, a bányatavak, valamint a holtágak
vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásában, vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló
eljárásában, valamint a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában, ha
a)
az eljárás védett természeti területet, Natura 2000 területet vagy barlang felszíni védőövezetét érinti, – annak
elbírálása érdekében, hogy a természetvédelem jogszabályban rögzített követelményei a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e – az első fokú eljárásban a környezetvédelmi
és természetvédelmi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséget, továbbá
b)
a kérelemmel érintett vízilétesítmény halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási célt szolgál,
vagy azon halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási cél megvalósítását tervezik, ideértve
a vízilétesítmény halastó funkcióval történő üzemeltetését is, – annak elbírálása érdekében, hogy a kérelem
szerinti tevékenység megfelel-e a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló jogszabályokban rögzített
követelmények közül a haltermelésre és a haltermelési létesítményekre, a halászatra, illetve a horgászatra
vonatkozó előírásoknak – az első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát,
a másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt
szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a hatóságnak a duzzasztással szabályozott víziúton vízlépcsőnél a víziút osztálya szerinti méretű
úszólétesítmények, illetve azok tolt kötelékének áthaladását biztosító hajózsilip és a hozzá tartozó létesítmények
terveinek, létesítésének és üzembe helyezésének engedélyezésére irányuló eljárásában
a)
– a hajózsilip méretei tekintetében a jogszabályi követelményeknek, továbbá a tervezett, felújított vagy
átalakított hajózsilipnek és tartozékainak a zavartalan és biztonságos hajóforgalom lebonyolítására való
alkalmasságának és a nemzetközi gyakorlatnak való megfelelőségének szakkérdésében – az első fokú
eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, a másodfokú eljárásban
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját, továbbá
b)
védett természeti terület vagy Natura 2000 terület érintettsége esetén, – annak elbírálása érdekében, hogy
a természetvédelem jogszabályban rögzített követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett érvényesülnek-e – az első fokú eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi
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felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőséget
szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány a hatóság vizek medrének vízgazdálkodási célt szolgáló alakítására, kotrására vagy mesterséges vízterek
vagy tározók létesítésére irányuló vízjogi engedélyezési eljárásában
a)
– az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítésének, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség
megállapításának szakkérdésében – az első fokú eljárásban a bányakapitányságot, a másodfokú eljárásban
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt, továbbá
b)
védett természeti terület vagy Natura 2000 terület érintettsége esetén, – annak elbírálása érdekében, hogy
a természetvédelem jogszabályban rögzített követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett érvényesülnek-e – az első fokú eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi
felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőséget
szakhatóságként jelöli ki.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. Hatálybalépés
13 . §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–12. § és a 14. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések
14 . §

(1) Az OVH – jogszabályban meghatározott hatósági feladat- és hatáskörében – az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jogutódja.
(2) Jogszabályban meghatározott hatósági feladat- és hatáskörében
a)
az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség,
b)
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség,
c)
a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség,
d)
a Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség,
e)
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség,
f)
a Tiszántúli Vízügyi Hatóság a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
g)
a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség,
h)
az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség,
i)
a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség,
j)
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség,
k)
az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség Kirendeltsége,
l)
a Körös-vidéki Vízügyi Hatóság a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Kirendeltsége
jogutódja.
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15. §

(1) Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, valamint a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek a feladatellátás tekintetében bekövetkezett jogutódlással érintett
létszámot és a feladat ellátásához szükséges eszközöket 2014. január 1-jei fordulónappal a 14. §-ban meghatározott
jogutód szervezet részére átadják.
(2) A Nemzeti Környezetügyi Intézet a hatásköréből az OVF-hez, valamint az igazgatóságokhoz kerülő feladatok
ellátásához szükséges létszámot és a feladat ellátásához szükséges eszközöket az OVF részére átadja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott átadás során
a)
a 2013. október 1-jei állapotot kell alapul venni,
b)
a létszám átadása magában foglalja a foglalkoztatottak átadását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 58. § (1)–(4) bekezdésének alkalmazásával.
(4) A folyamatban lévő hatósági ügyek iratanyagának átadása-átvétele 2014. január 6-ig történik meg.
(5) Az átadás-átvétel tárgyában az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a Nemzeti
Környezetügyi Intézet, az OVF és az igazgatóságok 2013. december 30-ig megállapodást kötnek.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
I. A vízügyi igazgatóságok elnevezése és székhelye
1. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr
2. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest
3. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Baja
4. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár
5. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Pécs
6. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Szombathely
7. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Nyíregyháza
8. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolc
9. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen
10. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok
11. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged
12. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyula

II. A vízügyi igazgatóságok működési területe
1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe:
a)
Győr-Moson-Sopron megye – kivéve
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Bakonypéterd,
Csáfordjánosfa,
Csér,
Csikvánd,
Egyházasfalu,
Fenyőfő,
Gyalóka,
Gyarmat,
Iván,
Lázi,
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Répcevis,
Románd,
Sikátor,
Sopronhorpács,
Szakony,
Szerecseny,
Veszprémvarsány,
Und,
Zsira közigazgatási területét.
b)
Komárom-Esztergom megye – kivéve
Szárliget közigazgatási területét,
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét az Ipoly
torkolattól a folyásirányban lefelé.
c)
Vas megyéből
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápoc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu közigazgatási területe.
d)
Veszprém megyéből
Egyházaskesző,
Kemenesszentpéter,
Malomsok,
Marcaltő,
Várkesző közigazgatási területe.
B) Működési vonalai:
a)
folyók:
a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig (1850,2–1708,2 fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág
országhatártól a torkolatig terjedő 122,5 km, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86,7 km hosszban,
továbbá a Marcal a 22 fkm-től a torkolatig, a Lajta országhatártól a torkolatig terjedő 18,6 km hosszú
szakasza, valamint a Fertő tó;
b)
árvízvédelmi művek:
a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti
csatornák, valamint az összekötő csatorna jobb- és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései,
a Rábca mindkét oldali töltése Bősárkány és Abda között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, illetve
Répceszemeréig, a Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Győr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal
a Bakonyér visszatöltésezésével együtt;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények.
C) Kapcsolattartás:
Győr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye.
2. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe:
a)
Budapest főváros
teljes közigazgatási területe.
b)
Pest megye – kivéve
Abony,
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Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemő,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenő,
Kocsér,
Kőröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykőrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószőlős,
Törtel,
Újszilvás közigazgatási területét.
c)
Nógrád megye
teljes közigazgatási területe.
d)
Heves megyéből
Apc,
Boldog,
Hatvan,
Heréd,
Kerekharaszt,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Zagyvaszántó közigazgatási területe.
e)
Fejér,Tolna és Bács-Kiskun megyében azon Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló,
tartozó közigazgatási területe, amelyek a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd felső éléig
helyezkednek el.
f)
Komárom-Esztergom megyében a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó
közigazgatási területe az Ipoly torkolattól folyásirányban lefelé.
B) Működési vonalai:
a)
folyók:
a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig (1708,2–1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei Duna-ág 32 km
és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 58 km hosszban, az Ipoly szlovák–magyar határszakasza 141 km hosszban,
a Zagyva Jobbágyitól a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídig 41 km hosszban;
b)
árvízvédelmi művek:
a Duna jobb part Pilismarót és Dunafüred között, a Duna bal part Szob és Dunaegyháza között,
a Szentendrei-sziget és Csepel-sziget védvonalai – kivéve Budapest és Szentendre saját szervezettel védekező
városok védvonalait –, a Zagyva mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsőszentgyörgy között és az Ipoly
bal parti védvonalai;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül
Bács-Kiskun megyében:
Kunpeszér határában a XX. jelű belvízcsatorna; Kunszentmiklós határában a XXXI. jelű belvízcsatornának
a XXXIII. jelű belvízcsatorna betorkolása feletti szakasza; Tass határában az I. főcsatorna és a Szivárgó-csatorna
kezelése;
Jász-Nagykun-Szolnok megyében:
a Galga és az Egyesült-Tápió patakok kezelése.
C) Kapcsolattartás:
Budapest főváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest és Nógrád megye.
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3. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe:
a)
Bács-Kiskun megye – kivéve
Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csólyospálos,
Fülöpjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszentlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kisszállás,
Kiskunfélegyháza,
Kömpöc,
Kunfehértó,
Kunszállás,
Lakitelek,
Móricgát,
Nyárlőrinc,
Pálmonostora,
Petőfiszállás,
Szank,
Szentkirály (Lászlófalva),
Tiszaalpár,
Tiszakécske,
Tiszaug
Tompa,
Városföld,
Zsana
közigazgatási területét, továbbá
Baja város és
Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső részét.
b)
Baranya megyéből
Homorúd közigazgatási területe,
Mohács város közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része, továbbá
a Duna- parti településeknek a Duna folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe.
c)
Tolna megyéből
Báta közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része, továbbá
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe.
B) Működési vonalai:
a)
folyók:
a Duna és az állam kizárólagos tulajdonában lévő mellékágai a dunaföldvári híd felső (északi) élétől a déli
országhatárig (1560,5–1433 fkm) 127,5 km;
b)
árvízvédelmi művek:
a Duna bal part Solt-déli országhatár között, kivéve a Baja város belterületét védő fővédvonal
0+000–2+655 tkm szakasza;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül
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Bács-Kiskun megyében:
Bócsa község határában a VII. számú csatorna;
Pest megyében:
Tatárszentgyörgy határában a XXIII. jelű belvízcsatorna kezelése: Bugyi határában a Duna-völgyi főcsatorna
a Kunpeszér-Bugyi közútig.
Nem tartozik működési vonalához a működési területén lévő kizárólagos állami tulajdonban lévő
csatornák közül a Kunszentmiklós határában a XXXI. jelű belvízcsatornának a XXXIII. jelű belvízcsatorna
betorkolása feletti szakasza, Kunpeszér határában a XX. jelű belvízcsatorna, Tass határában az I. főcsatorna és
a Szivárgó-csatorna.
C) Kapcsolattartás:
Kecskemét megyei jogú város, Bács-Kiskun megye.
4. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe:
a)
Fejér megye teljes közigazgatási területe – kivéve
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét.
b)
Veszprém megye – kivéve
Egyházaskesző,
Kemeneshőgyész,
Kemenesszentpéter,
Magyargencs,
Malomsok,
Marcaltő,
Várkesző közigazgatási területét.
c)
Tolna megye – kivéve
Attala,
Báta közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része
Csikóstőttős,
Jágónak,
Kaposszekcső,
Kapospula,
Lápafő,
Nak közigazgatási területét,
Váralja Völgységi patak jobb partjára eső részét,
Várong közigazgatási területét, továbbá
Kismányoknak és
Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára eső részét, valamint
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét.
d)
Somogy megyéből
Balatonszabadi,
Kánya,
Siófok (Balatonkiliti),
Siójut,
Tengőd
közigazgatási területe, valamint
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó
közigazgatási része.
e)
Baranya megyéből
Ófalu területe, továbbá
Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső része.
f)
Bács-Kiskun megyéből
Baja város és
Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső része.
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g)

Győr-Moson-Sopron megyéből
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Bakonypéterd,
Csikvánd,
Fenyőfő,
Gyarmat,
Lázi,
Románd,
Sikátor,
Szerecseny,
Veszprémvarsány
közigazgatási területe.
h)
Komárom-Esztergom megyéből
Szárliget
közigazgatási területe.
i)
Zala megyéből
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó
közigazgatási része.
B) Működési vonalai:
a)
folyók, tavak:
a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;
b)
árvízvédelmi művek:
a Duna jobb part Ercsi-Adony és Bölcske-Báta között, a Szt. László-vízfolyás bal parti és a Váli vízfolyás jobb
és bal parti torkolati szakasz, a Sió Simontornya és Sióagárd közötti bal parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti
jobb és bal parti, a Sióba ömlő Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti töltései, a Nádor-csatorna Kölesd
alatti jobb és bal parti töltései;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül
Baranya megyében:
Mágocs határában a Kapos-csatorna jobb parti oldala és jobb parti depóniája;
Tolna megyében:
Kaposszekcső és Csikóstőttős határában a Kapos-csatorna jobb parti depóniája a Dombóvár-Kaposszekcső út
hídjától lefelé; Nak határában a Kis-Konda patak.
C) Kapcsolattartás:
Székesfehérvár, Dunaújváros, Szekszárd és Veszprém megyei jogú városok, Fejér, Tolna és Veszprém megye.
5. DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe:
a)
Pécs megyei jogú város.
b)
Baranya megye – kivéve
a Duna-parti településeknek a Duna folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe,
Homorúd, valamint
Ófalu közigazgatási területét, továbbá
Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső részét, valamint Mohács közigazgatási
területének a Duna bal partjára eső részét.
c)
Somogy megye – kivéve
Balatonszentgyörgy,
Balatonszabadi,
Csákány,
Főnyed,
Hollád,
Iharosberény,
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Inke,
Kánya,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Őrtilos,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Siófok (Balatonkiliti),
Siójut,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitfa,
Szegerdő,
Szőkedencs,
Tapsony,
Tengőd,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs
közigazgatási területét, továbbá
Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső részét Horvátkút lakott hellyel,
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó
közigazgatási része.
d)
Tolna megyéből
Attala,
Csikóstőttős,
Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcső,
Lápafő,
Nak,
Várong,
Váralja, továbbá
Kismányok és
Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi patak jobb partjára eső része.
B) Működési vonalai:
a)
folyók:
a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236–225 fkm és 200–68 fkm) 143 km hosszban;
b)
árvízvédelmi művek:
a Duna jobb part Mohács és a déli országhatár között, a Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között,
a Fekete-víz bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz
között, a Fekete-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül
Tolna megyében:
Dombóvár határában a Kapos-vízfolyás medre a Dombóvár-kaposszekcsői út hídjától vízfolyás szerint felfelé;
Váralja, Kismányok és Nagymányok határában a Völgységi patak medre.
C) Kapcsolattartás:
Pécs, Kaposvár megyei jogú városok, Baranya és Somogy megye.
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6. NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe:
a)
Vas megye – kivéve
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápoc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu közigazgatási területét.
b)
Zala megye
teljes közigazgatási területe.
c)
Győr-Moson-Sopron megyéből
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira közigazgatási területe.
d)
Veszprém megyéből
Kemeneshőgyész,
Magyargencs közigazgatási területe.
e)
Somogy megyéből
Balatonszentgyörgy,
Csákány,
Főnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Őrtilos,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitfa,
Szegerdő,
Szőkedencs,
Tapsony,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs
közigazgatási területe, valamint
Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső része Horvátkút lakott hellyel.
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B) Működési vonalai:
a)
folyók:
a Mura az országhatártól a Dráva torkolatig 48,6 km hosszban, a Rába a sárvári vasúti hídtól az országhatárig
(86,7 fkm–16,3 fkm) 129,6 km hosszban, a Lapincs az országhatártól a Rába torkolatig 0,7 km hosszban
(a 0,7 fkm–1,57 fkm között határfolyó);
b)
árvízvédelmi művek:
a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti
árvízvédelmi rendszer, a Rába árvízvédelmi fővédvonalai a sárvári vasúti híd és az országhatár között,
valamint a Lapincs árapasztó vápa Szentgotthárdon;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül
Vas megyében:
a Répce a répcelaki osztómű feletti szakaszán az országhatárig; a Kőris patak a jákfai hídtól felfelé: a Marcal
a Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyék határától (Mórichida) Vas és Veszprém megyék határáig Megyer.
C) Kapcsolattartás:
Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú városok, Vas és Zala megye.
7. FELSŐ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe:
a)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – kivéve
Nyírlugos,
Penészlek,
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári települések közigazgatási területét,
Balsa,
Dombrád,
Ibrány,
Timár,
Tiszabercel,
Tiszakanyár,
Tiszatelek,
Gávavencsellő települések közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét, továbbá
Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét,
Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és
a 38-as számú út által alkotott vonaltól délre eső területét.
b)
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből
Cigánd,
Kenézlő,
Tiszakarád,
Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.
c)
Hajdú-Bihar megyéből
Téglás közigazgatási területe, valamint
Nyíradony közigazgatási területének északi része.
B) Működési vonalai:
a
folyók:
a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig (744,8–543,7 fkm), a Túr az országhatártól a torkolatig
30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km hosszban;
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b)

árvízvédelmi művek:
a Tisza jobb part Tarpa–Lónya között; Tisza bal part Tiszabecs és Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád és
Tiszabecs között, a Túr jobb és bal part Garbolc és Tiszakóród között, a Palád jobb és bal partja, a Sáréger jobb
és bal part, a Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetve Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal
part Ágerdő és Vásárosnamény között, a Szamos–Túr közi zárógát, az Olcsvaapáti körgát, a Lónyay-főcsatorna
jobb és bal part, valamint a Lónyay-főcsatorna bal parti szakaszán beömlő Nyíri-főfolyások visszatöltésezett
torkolati szakaszai;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül
Hajdú-Bihar megyéből:
Hajdúhadház határában a Hadházi (VIII/7–2.) mellékág, Téglás határában a Téglási (VIII/7.) mellékág kezelése.
C) Kapcsolattartás:
Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe:
a)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye – kivéve
Ároktő,
Cigánd,
Hejőkürt,
Kenézlő,
Oszlár,
Révleányvár, valamint
Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,
Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét (a Tisza 440 fkm szelvénye
alatt),
Tiszacsermely,
Tiszadorogma,
Tiszakarád,
Tiszakeszi,
Tiszapalkonya,
Tiszatardos,
Tiszatarján,
Tiszaújváros közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,
Tiszavalk közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét,
Tokaj és
Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.
b)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
Balsa,
Dombrád,
Ibrány,
Timár,
Tiszadada,
Tiszabercel,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszakanyár,
Tiszalök,
Tiszatelek, valamint
Gávavencsellő közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.
c)
Heves megye – kivéve
Apc,
Átány,
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Boldog,
Erdőtelek,
Hatvan,
Heréd,
Heves,
Hevesvezekény,
Kerekharaszt,
Kisköre,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Pély,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána,
Zagyvaszántó közigazgatási területét,
Kömlő közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét,
Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét,
Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső
részét, valamint
a Kiskörei-tározó területére eső részét.
d)
Hajdú-Bihar megyéből
Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.
e)
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa,
közigazgatási területe, továbbá
Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára eső része.
B) Működési vonalai:
a)
folyók:
a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig (543,7–440,0 fkm) 103,7 km, a Bodrog az országhatártól
a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig
125,1 km hosszban;
b)
árvízvédelmi művek:
a Tisza jobb part Zemplénagárd és Sarud között, a Bodrog jobb és bal part az országhatár és a Tisza
között, a Hernád jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci, Vadász és Garadna patakok
visszatöltésezett szakaszaival, a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között, a Sajó jobb és bal
part Sajópüspöki és a torkolat között, a Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyűvölgyi, Keleméri,
Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati szakaszai,
a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tarna két part Kál–Jászjákóhalma közötti szakasza
a Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tarnóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói
patakok visszatöltésezett szakaszai;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül
Heves megyében:
Sarud határában a Laskó patak medre; Sarud, Tiszanána, Kömlő határában a Csincsa belvízcsatorna vízgyűjtő
területe;
Jász-Nagykun-Szolnok megyében:
Jászberény határában az Ágói patak és a bal parti vízgyűjtője, a Tarna patak és a bal parti vízgyűjtője,
Jászjákóhalma közigazgatási területén a Tarna patak;
Nógrád megyében:
a ceredi Tarna patak, a Zabar, Kőverő, Utas patakok, Verscsátér és a Szilas patak.
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C) Kapcsolattartás:
Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.
9. TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe
a)
Hajdú-Bihar megye – kivéve
Téglás közigazgatási területét,
Nyíradony közigazgatási területének északi részét, Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára
eső részét,
Komádi és
Körösszakál Sebes-Körös bal partjára eső részét,
Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partján a közúti híd alatt,
Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső részét.
b)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
Nyírlúgos,
Penészlek,
Szorgalmatos,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszadob,
Tiszadada közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része,
Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati része, valamint
Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és
a 38. sz. út által alkotott vonaltól délre eső területe.
c)
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből
Tokaj,
Tiszatardos,
Tiszaújváros,
Tiszapalkonya,
Oszlár,
Hejőkürt,
Tiszatarján,
Tiszakeszi,
Ároktő, valamint
Tiszadorogma közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.
d)
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből
Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző
főcsatornától keletre eső része,
Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része,
Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti része,
Nagyiván közigazgatási területe,
Kunmadaras közigazgatási területének keleti része,
Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy–Berettyó bal oldali hullámterét és
töltését érintő része.
e)
Békés megyéből:
Bucsa közigazgatási területe,
Ecsegfalva közigazgatási területének északkeleti része,
Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé eső része,
Biharugra és
Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső része.
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B) Működési vonalai:
a)
folyók:
a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy–Berettyó Bucsától az Ágotai hídig;
b)
árvízvédelmi művek:
a Tisza bal part Rakamaz és Tiszafüred között, a Keleti-főcsatorna visszatöltésezett szakasza mindkét parti
védtöltésével, a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy–Berettyó bal part Nádudvar és Bucsa között, a Berettyó
jobb part az országhatár–Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között, a Berettyóba
torkoló Ér- és Kálló-főcsatorna visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-főcsatornának az országhatárig,
a Kálló-főcsatornánál a Bakonszegi útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a Berettyó-torkolat között;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül
Békés megyében:
Ecsegfalva határában a Sárréti-főcsatorna kezelése;
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:
Nyírbéltek határában az országhatárt metsző Penészleki belvízcsatornák kezelése;
Jász-Nagykun-Szolnok megyében:
Tiszaörs és Tiszaigar határában a Sarkad-Mérges-Sáros-ér kezelése.
C) Kapcsolattartás:
Debrecen megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye.
10. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe:
a)
Jász-Nagykun-Szolnok megye – kivéve
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa,
Nagyiván közigazgatási területét, továbbá
Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára eső részét,
Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy–Berettyó bal oldalára eső részét,
Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét,
Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző
főcsatornától keletre eső részét,
Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,
Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét,
Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó bal partjára eső részét,
Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó, valamint a Hármas-Körös bal partjára eső részeit,
Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső részét,
Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső részét, valamint
Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét.
b)
Heves megyéből:
Átány,
Erdőtelek,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
Pély,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána közigazgatási területe, továbbá
Kömlő közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső
része,
Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része,
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Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső
része, valamint a Kiskörei-tározó területére eső része.
c)
Békés megyéből:
Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó jobb partjára eső része.
d)
Csongrád megyéből
Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része, Szentes–Magyartés közigazgatási
területének a Hármas-Körös jobb partjára eső része.
e)
Bács-Kiskun megyéből:
Lakitelek,
Szentkirály (Lászlófalva),
Tiszakécske közigazgatási területe,
Tiszaug közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.
f)
Pest megyéből:
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemő,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenő,
Kocsér,
Kőröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykőrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószőlős,
Törtel,
Újszilvás közigazgatási területe.
g)
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből:
Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része.
B) Működési vonalai:
a)
folyók:
a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád–Bokros) (440,0–253,8 fkm)
186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0 fkm-ig, a Zagyva a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídtól
a torkolatig 83,9 km hosszban;
b)
árvízvédelmi művek:
a Tisza jobb partja Sarudtól Lakitelek és Tiszaalpár közigazgatási határáig, a Laskó visszatöltésezett
szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva
mindkét partja Jászfelsőszentgyörgy és Szolnok között, a Tápió jobb és bal partja visszatöltésezett
szakasza Tápiógyörgyéig, a Német-éri-főcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy–Berettyó jobb parti
töltése, a Német-éri-főcsatorna és a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös jobb parti szakasza
a Hortobágy–Berettyó torkolat és a Tisza között;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül
Heves megyében:
Dormánd, Füzesabony, Kál, Kompolt, Kápolna és Kerecsend határában a Hanyi belvízi főcsatorna
vízrendszeréhez tartozó mellékcsatornák;
Pest megyében:
Tápiószentmárton határában a Perje-felső-, Söregi- és Kutyatejes-csatornák.
Kiemelt vízi létesítmények:
a Kiskörei Vízlépcső, a Kiskörei-tározó, a Nagykunsági-főcsatorna (Keleti-ág, Nyugati-ág, NK III–2),
a Jászsági-főcsatorna.
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C) Kapcsolattartás:
Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye.
11. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe:
a)
Csongrád megye – kivéve
Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.
Szentes–Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső részét.
b)
Bács-Kiskun megyéből
Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csólyospálos,
Fülöpjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszentlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kisszállás,
Kömpöc,
Kunfehértó,
Kunszállás,
Móricgát,
Nyárlőrinc,
Pálmonostora,
Petőfiszállás,
Szank,
Tiszaalpár,
Tompa,
Városföld,
Zsana közigazgatási területe, valamint
Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.
c)
Békés megyéből:
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádoros,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyház,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
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d)
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Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza közigazgatási területe.
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,
Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,
Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

B) Működési vonalai:
a)
folyók:
a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától (Csongrád–Bokros) a déli országhatárig (253,8–159,6 fkm)
94,2 km és a Maros a keleti országhatártól a torkolatig 49,6 km hosszban;
b)
árvízvédelmi művek:
a Tisza jobb part Lakitelek és Tiszaalpár közigazgatási határa, valamint a déli országhatár közötti
szakasza, a Dong-éri-főcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltésezése, a Tisza bal part
a Hármas-Körös torkolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a Horgavölgy-ér mellékága alatti
Darurampától a Tiszáig, a Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között, a Sámson-Apátfalvifőcsatorna jobb és bal parti töltése a Maros és a Királyhegyesi-főcsatorna között;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül
Békés megyében:
Mágócs-éri-főcsatorna Csorvás közigazgatási területén,
Bács-Kiskun megyében:
Félegyházi-vízfolyás Helvécia közigazgatási területén.
C) Kapcsolattartás:
Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely megyei jogú városok, Csongrád megye.
12. KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Működési területe
a)
Békés megye – kivéve
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Bucsa,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádoros,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyháza,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
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Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza közigazgatási területét,
Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,
Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét és a
Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét,
Kőrösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét, valamint
Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé eső részét
b)
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó bal és a Hármas-Körös jobb partjának
a Hortobágy–Berettyó torkolat feletti része és a Hármas-Körös bal parti része, valamint
Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó bal partjára eső része.
c)
Hajdú-Bihar megyéből:
Komádi és
Kőrösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös bal partjára eső része,
Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint
Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső része.
B) Működési vonalai:
a)
folyók:
a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig 20 km,
a Fehér-Körös az országhatártól a torkolatig 10 km, a Kettős- és Hármas-Körös teljes 37 km, illetve 91 km
hosszban, a Hortobágy–Berettyó a torkolattól Ecsegfalva és Bucsa közigazgatási határáig 54,8 km hosszban;
b)
árvízvédelmi művek:
a Hortobágy–Berettyó bal parti töltése a torkolattól Ecsegfalva és Bucsa közigazgatási határáig
43 km hosszban és a Hármas-Körös jobb parti töltése a Hortobágy–Berettyó és a Sebes-Körös között,
a Sebes-Körös jobb parti töltése a Hármas-Körös és Berettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése
Darvas és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármas-Körös között,
a Hármas-Körös bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampa és a Sebes-Körös között,
a Kettős-Körös, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs
töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi szükségtározók töltései, a Kisdelta szükségtározó zárótöltése
(a Fehér-Körös jobb oldali és a Fekete-Körös bal oldali védtöltései között), a Gyulavári és Dénes-majori
körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös közötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös
közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd-Békésszentandrási lokalizációs töltés az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság határáig;
c)
kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:
a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és
az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül
Békés megyében:
a Dögös-Kákafoki-főcsatorna Nagyszénás, Orosháza területén;
Hajdú-Bihar megyében:
Biharnagybajom–Nagyrábé–Darvas község határában az Ó-Berettyó-csatorna.
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2. melléklet a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez
A hatóságok elnevezése és székhelye
1. Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság, Győr
2. Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság, Szombathely
3. Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság, Székesfehérvár
4. Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság, Pécs
5. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, Budapest
6. Tiszántúli Vízügyi Hatóság, Debrecen
7. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Nyíregyháza
8. Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság, Miskolc
9. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Szolnok
10. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Szeged
11. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, Baja
12. Körös-vidéki Vízügyi Hatóság, Gyula

A Kormány 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
2. §

(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege
(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2014. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 101 500 forint,
hetibér alkalmazása esetén 23 360 forint, napibér alkalmazása esetén 4670 forint, órabér alkalmazása esetén
584 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő
teljesítése esetén 2014. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 118 000 forint, hetibér alkalmazása esetén
27 160 forint, napibér alkalmazása esetén 5430 forint, órabér alkalmazása esetén 679 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és
teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a)
(1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2014. január 1-jétől 101 500 forint,
b)
(2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2014. január 1-jétől 118 000 forint.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
a)
hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdés],
arányosan csökkentett mértékben,
b)
rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdés], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidő esetén
a)
az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan
csökkentve,
b)
az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés
szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.
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(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2014. január hónapra járó munkabérek
megállapításánál kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában
a)
munkáltatón a költségvetési szervet,
b)
munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,
c)
alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati
jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.
(3) Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum
és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról,
feladat- és hatáskörükről
A Kormány az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács
1. §

(1) A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács) az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 21. § (1) bekezdése
szerinti elnökét (a továbbiakban: a Tanács elnöke) akadályoztatása esetén a Miniszterelnökség által delegált
kiberkoordinátor (a továbbiakban: kiberkoordinátor) helyettesíti.
(2) A Tanács tagjai:
a)
a belügyminiszter,
b)
az emberi erőforrások minisztere,
c)
a honvédelmi miniszter,
d)
a közigazgatási és igazságügyi miniszter,
e)
a külügyminiszter,
f)
a nemzeti fejlesztési miniszter,
g)
a nemzetgazdasági miniszter,
h)
a vidékfejlesztési miniszter
által delegált 1 fő állami vezető.
(3) A Tanács tagja továbbá a kiberkoordinátor.
(4) A Tanács munkáját a Tanács elnökének felkérésére
a)
az Állami Számvevőszék elnöke,
b)
a Magyar Nemzeti Bank elnöke,
c)
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,
d)
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke,
e)
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
f)
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke
segítheti.
(5) A Tanács (2) bekezdésben meghatározott tagjainak megbízatása az állami vezetői megbízatás időtartamára szól.
A tagok visszahívásáról a Tanács elnökének javaslatára a tagot delegáló miniszter dönt.
(6) A Tanács elnöke a Tanács munkájáról legalább félévente beszámol a miniszterelnöknek.
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2. Kiberbiztonsági Fórum
2. §		
Az Ibtv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott tagokból álló Kiberbiztonsági Fórum (a továbbiakban: Fórum)
vezetését a Tanács elnöke, munkájának szakmai koordinálását a kiberkoordinátor látja el.

3. Kiberbiztonsági Munkacsoportok
3. §

(1) A Tanács koordinációs tevékenységét, valamint döntéseinek végrehajtását ágazati és funkcionális kiberbiztonsági
munkacsoportok (a továbbiakban: Kiberbiztonsági Munkacsoportok) segítik a következő szakterületeken:
a)
eseménykezelés,
b)
belbiztonság,
c)
e-közigazgatás,
d)
energetika,
e)
gyermekvédelem.
(2) Az (1) bekezdésben jelölt szakterületeken kívül a Tanács felkérésére további Kiberbiztonsági Munkacsoportok is
létrehozhatóak.
(3) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok tagjai a kiberkoordinátor, és az általa felkért állami szervek által delegált
közszolgálati tisztviselők. A Kiberbiztonsági Munkacsoportok üléseinek állandó résztvevője a kiberkoordinátor által
felkért nem kormányzati szakértő.
(4) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok javaslatára a Tanács jogi kötelező erővel nem rendelkező ajánlásokat adhat ki
a kibertámadások kezelése és az elektronikus információbiztonság területén alkalmazandó legjobb gyakorlatokról.

4. Titkárság
4. §		
A Tanács, a Fórum és a Kiberbiztonsági Munkacsoportok működtetésével kapcsolatos adminisztratív teendőket
a kiberkoordinátor irányításával, a Miniszterelnökségen működő titkárság (a továbbiakban: Titkárság) látja el.
A Titkárság ellátja a kiberkoordinátor szakértői támogatását is.

5. Kormányzati koordinációs szervek feladatai
5. §

(1) A Tanács feladata a Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájában meghatározott cselekvési területeken
a kormányzati tevékenység koordinációjának elősegítése és a végrehajtás figyelemmel kísérése.
(2) A Tanács a Fórum javaslatainak és véleményének figyelembevételével, az (1) bekezdésben meghatározott cselekvési
területekhez társított kormányzati intézkedéseket tartalmazó akciótervet (a továbbiakban: Nemzeti Kiberbiztonsági
Akcióterv) a Kiberbiztonsági Munkacsoportok és a kiberkoordinátor irányításával készíti el, melynek elfogadásáról
a Kormány dönt. A Nemzeti Kiberbiztonsági Akciótervet a Tanácsnak évente felül kell vizsgálnia.
(3) A Nemzeti Kiberbiztonsági Akcióterv éves felülvizsgálatának koordinációját – a Kiberbiztonsági Munkacsoportok
bevonásával – a Titkárság látja el.

6. §

(1) A Tanács a feladatai ellátásához igazodva szükség szerint, de legalább félévente tart ülést, melyet a Tanács elnöke
hív össze a kiberkoordinátor által.
(2) A Tanács üléseit a Tanács elnöke vagy az általa kijelölt tag vezeti. Az ülésekről emlékeztetőt a Titkárság készít.

7. §

(1) A Fórum a feladatai ellátásához igazodva szükség szerint, de legalább félévente tart ülést. Üléseit a Tanács elnöke
vagy az általa kijelölt tag hívja össze.
(2) A Fórum üléseit a Tanács elnöke vagy az általa kijelölt tag vezeti. Az ülésekről emlékeztetőt a Tikárság készít.

8. §

(1) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok a feladataik ellátásához igazodva szükség szerint, de legalább félévente tartanak
ülést, üléseit a Kiberbiztonsági Munkacsoportok (2) bekezdésben meghatározott vezetői hívják össze.
(2) A Kiberbiztonsági Munkacsoportokat a kiberkoordinátor vagy az általa kijelölt nem kormányzati szakértő mellett
a Kiberbiztonsági Munkacsoportok tagjai által kijelölt szerv képviselője vezeti. Az ülésekről emlékeztetőt a Tikárság
készít.
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9. §		
A Tanács, a Fórum és a Kiberbiztonsági Munkacsoportok működésére vonatkozó eljárási szabályokat a tagok által
készített és a Tanács elnöke által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.
10. §		
A Tanács, a Fórum, és a Kiberbiztonsági Munkacsoportok tagjai, valamint a munkájukban közreműködő állami
vezető, közszolgálati tisztviselő, közalkalmazott, hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, kizárólagos
állami tulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója díjazásban nem részesül.
11. §		
A Tanáccsal kapcsolatos kommunikációs feladatokat a Tanács elnökének irányításával a kiberkoordinátor látja el és
felügyeli.

6. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 60/2013. (XII. 17.) NGM rendelete
a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi
kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. melléklet
5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
5.1. Cigándi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.1.1. Székhelye: Cigánd
5.1.2. Illetékesség:
Bodroghalom
Cigánd
Dámóc
Karcsa
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Ricse
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Zemplénagárd
5.2. Edelényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.2.1. Székhelye: Edelény
5.2.2. Illetékesség:
Abod
Balajt
Becskeháza
Boldva
Borsodszirák
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hegymeg
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Hidvégardó
Irota
Komjáti
Lak
Ládbesenyő
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló
Ziliz
5.3. Encsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.3.1. Székhelye: Encs
5.3.2. Illetékesség:
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Felsőgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
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Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szemere
5.4. Gönci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
5.4.1. Székhelye: Gönc
5.4.2. Illetékesség:
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Arka
Baskó
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Felsődobsza
Fony
Gibárt
Golop
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Pere
Regéc
Sima
Tállya
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
5.5. Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.5.1. Székhelye: Kazincbarcika
5.5.2. Illetékesség:
Alacska
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Felsőtelekes
Izsófalva
Kazincbarcika
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Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szuhakálló
Tardona
Vadna
5.6. Mezőcsáti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.6.1. Székhelye: Mezőcsát
5.6.2. Illetékesség:
Ároktő
Gelej
Hejőpapi
Igrici
Mezőcsát
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
5.7. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.7.1. Székhelye: Mezőkövesd
5.7.2. Illetékesség:
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövő
Kács
Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta
5.8. Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.8.1. Székhelye: Miskolc
5.8.2. Illetékesség:
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Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bőcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szirmabesenyő
Újcsanálos
Varbó
5.9. Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.9.1. Székhelye: Ózd
5.9.2. Illetékesség:
Arló
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Hangony
Járdánháza
Kissikátor
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Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Sáta
Uppony
5.10. Putnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.10.1. Székhelye: Putnok
5.10.2. Illetékesség:
Aggtelek
Alsószuha
Bánréve
Dövény
Dubicsány
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Gömörszőlős
Hét
Imola
Jákfalva
Jósvafő
Kánó
Kelemér
Királd
Putnok
Ragály
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Serényfalva
Szuhafő
Trizs
Zádorfalva
Zubogy
5.11. Sárospataki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.11.1. Székhelye: Sárospatak
5.11.2. Illetékesség:
Bodrogolaszi
Erdőhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlő
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
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5.12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.12.1. Székhelye: Sátoraljaújhely
5.12.2. Illetékesség:
Alsóberecki
Alsóregmec
Bózsva
Felsőberecki
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nagyhuta
Nyíri
Pálháza
Pusztafalu
Sátoraljaújhely
Vágáshuta
Vilyvitány
5.13. Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.13.1. Székhelye: Szerencs
5.13.2. Illetékesség:
Alsódobsza
Bekecs
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tiszalúc
5.14. Szikszói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.14.1. Székhelye: Szikszó
5.14.2. Illetékesség:
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Felsővadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
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Homrogd
Kázsmárk
Kiskinizs
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Pamlény
Rásonysápberencs
Selyeb
Szászfa
Szentistvánbaksa
Szikszó
5.15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.15.1. Székhelye: Tiszaújváros
5.15.2. Illetékesség:
Girincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőszalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros
5.16. Tokaji Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.16.1. Székhelye: Tokaj
5.16.2. Illetékesség:
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdőbénye
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj”
(2) Az NGM rendelet 1. melléklet 17.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.4. Szekszárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
17.4.1. Székhelye: Szekszárd
17.4.2. Illetékesség:
Alsónána
Alsónyék
Báta
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Bátaszék
Decs
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Várdomb”
(3) Az NGM rendelet 1. melléklet 17. pontja a következő 6. alponttal egészül ki:
„17.6. Tolnai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
17.6.1. Székhelye: Tolna
17.6.2. Illetékesség:
Bogyiszló
Fadd
Fácánkert
Tolna”
2. §		
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 122/2013. (XII. 17.) VM rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 122/2013. (XII. 17.) VM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Sorszám
(fő)

„5.

alszám

Egységes környezethasználati engedélyezés

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke

alá tartozó tevékenységek

(Ft)

Papíripar, faanyag-feldolgozás, textilipar,
élelmiszeripar

1 200 000”

2. Az R. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 1. pont 1.1. alpontjában a „Tüzelőberendezések 50 MWth-ot
meghaladó bemenő hőteljesítménnyel” szövegrész helyébe a „Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes
névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben” szöveg, az „Ásványolaj- és gázfeldolgozók”
szövegrész helyébe az „Ásványolaj és gáz feldolgozása” szöveg lép.
3. Az R. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 2. pont 2.2. alpontjában a „kezelésére szolgáló létesítmények”
szövegrész helyébe a „kezelése” szöveg lép.
4. Az R. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 3. pont 3.1. alpontjában a „gyártására szolgáló létesítmények”
szövegrészek helyébe a „gyártása” szöveg, a „4 m3” szövegrész helyébe a „legalább 4 m3” szöveg lép.
5. Az R. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 3.2. pontjában az „olvasztására szolgáló létesítmények” szövegrész
helyébe az „olvasztása” szöveg lép.
6. Az R. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 9. pontjában a „létesítmények” szövegrész helyébe a „tevékenységek”
szöveg lép.
7. Az R. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 10. pont 1. alpontjában a „20. § (8), (9) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében” szöveg lép.
8. Az R. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 10. pont 2. alpontjában a „20. § (10) bekezdése” szövegrész helyébe
a „20/A. § (9) bekezdése” szöveg lép.
9. Az R. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 10. pont 3. alpontjában az „engedélyek módosítása” szövegrész
helyébe az „engedélyek kiadása, módosítása” szöveg lép.
10. Hatályát veszti az R. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 4. pontjában az „a 4.1. pont és a radioaktív hulladékok
és települési folyékony hulladékok szennyvíztisztítási eljárással történő kezelése kivételével” szövegrész, valamint
a 4.1. alpont.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 506/2013. (XII. 17.) 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. Eleonóra Marišovát 2013. december 20.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2013. november 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. december 11.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05959-1/2013.

A köztársasági elnök 507/2013. (XII. 17.) 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. Pozna Claudiu Radut 2013.
december 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2013. november 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. december 11.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/05959-2/2013.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A Kormány 1943/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a 2014-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető,
államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről szóló 1761/2013. (X. 25.) Korm. határozat
módosításáról
A 2014-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag
támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről szóló 1761/2013. (X. 25.) Korm. határozatban szereplő táblázat
helyébe a következő táblázat lép:
[A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény 41. § (2) bekezdése alapján a 2014-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági
felsőoktatásban az új belépő létszámkeretet az alábbiak szerint határozza meg:]
Önköltség fizetési

Támogatásban* részesülők
„Képzési szint, képzési ág

kötelezettséggel

létszáma

felvehető létszám
fő

1542

720

a)

alapképzésre felvehető hallgatók létszáma
ebből
közigazgatási felsőoktatásban
rendészeti felsőoktatásban
katonai felsőoktatásban
nemzetbiztonsági felsőoktatásban

730
657
130
25

535
120
65
–

495

340

b)

mesterképzésre felvehető hallgatók létszáma
ebből
közigazgatási felsőoktatásban
rendészeti felsőoktatásban
katonai felsőoktatásban
nemzetbiztonsági felsőoktatásban

225
100
135
35

285
–
55
–

* Közszolgálati ösztöndíjas, önköltség fizetésére nem kötelezett honvédtiszt-jelölt, hivatásos vagy szerződéses
jogviszonyban álló hallgató.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1944/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról
1. A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat 3. melléklete a következő sorral egészül ki:
„
Nemzeti Kiberbiztonsági
Koordinációs Tanács

fontos nemzetbiztonsági ok

Miniszterelnökséget vezető
államtitkár
”

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1945/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a Lendvai Konzuli Iroda nyitásához kapcsolódó feladatokról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Lendva székhellyel a Ljubljanai Magyar Nagykövetség alárendeltsége alá tartozó konzuli iroda
nyíljon a Szlovén Köztársaságban;
2. felhatalmazza a külügyminisztert az 1. pontban meghatározott külképviselet megnyitásához szükséges diplomáciai
lépések megtételére és a Szlovén Köztársaság külügyminisztériumának tájékoztatására, továbbá megbízza
a külképviselet megnyitásával összefüggő feladatok végrehajtásával;
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási
és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról
szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 4. pontja alapján gondoskodjon a Külügyminisztérium Külképviseletek
Igazgatás mindenkori engedélyezett létszámának 2 fővel, a Külügyminisztérium Központi Igazgatás mindenkori
engedélyezett létszámának 1 fővel történő növeléséről;
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a külügyminisztert a Lendvai Konzuli Iroda nyitásához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges
beszerzések lefolytatására azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a külön határozatban elrendelt beszerzési tilalom
alól.
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1946/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló
1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
1. Hatályát veszti a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.)
Korm. határozat 11. pontja és 1. melléklete.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1947/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok teljesítéséhez szükséges
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
81 000 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 37. Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása alcím, 4. Puskás
Tivadar Közalapítvány támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ÁHT
egyedi
azonosító

019370

Fejezet
szám

XIV.

XVII.

Cím Alcím
szám szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

9

Előir.
csoport
száma

1

Kiemelt
előir.
szám

300624

37

4

1

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Belügyminisztérium
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

5

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

1
2

20

Fejezet
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

63 780

90 920

17 220

24 580

-81 000

-115 500

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Az összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Előir.
csoport
száma

019370

300624

Fejezet
szám

XIV.
XVII.

Cím Alcím
szám szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Előir.
csoport
száma

37

4
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTELEK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Előir.
csop.
név

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása
b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

9
20

Fejezet
név

b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

ÁHT.
egyedi
azonosító

Kiemelt
előir.
szám

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
időarányos
teljesítményarányos
egyéb : azonnal

Összesen

81 000

ezer forintban
A módosítás
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

ezer forintban
A módosítás
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó

81 000

115 500

-81 000

-115 500

I.n.év
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1. melléklet az 1947/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

81 000

84991

84992
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A Kormány 1948/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek között
a magyar nyelv, a társadalomtudományok és a kultúra oktatásának elősegítése a Glasgow Egyetemen című
program megvalósítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a magyar nyelv, a társadalomtudományok és a kultúra oktatásának elősegítése a Glasgow Egyetemen című
program megvalósítása érdekében 3500 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok
programjai alcím, 1. Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 12. Balassi Intézet cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

302913

260256

X.

Alcím
szám

8

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

1

12

5

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

302913
260256

X.

20

8

1

12

Módosítás
(+/-)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Balassi Intézet
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

ÁHT.
egyedi
azonosító

XX.

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-3 500
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1. melléklet az 1948/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

3 500

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban

A módosítás jogcíme

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Balassi Intézet

ezer forintban

-3 500
3 500

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
3 500

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
3 500

84993

84994
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A Kormány 1949/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának
2013/2014. tanév I. félévi megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
a 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala,
a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló
megállapodásban meghatározott FAO ösztöndíjas program 2013/2014. tanév I. félévi megvalósítása érdekében
67,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 1. Vidékfejlesztési
Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek,
főiskolák cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.

		

miniszterelnök

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

004240

227942

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XII.

XX.

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

1

1

5

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

ÁHT.
egyedi
azonosító

004240
227942

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XII.
XX.

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

3
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
3

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Működési költségvetés
Dologi kiadások

-67,6

Működési költségvetés
Dologi kiadások

67,6

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

1
5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnali
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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1. melléklet az 1949/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

-67,6
67,6

fő
Összesen

I.n.év
67,6

millió forintban, egy tizedessel
II. n.év
III.n.év
IV.n.év
67,6

84995

84996
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A Kormány 1950/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a Szigetköz ökológiai monitoringját végző intézmények támogatása érdekében a Vidékfejlesztési
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma valamint a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek
közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Szigetköz ökológiai monitoringjának elvégzése érdekében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 14. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára 2800,0 ezer forint,
b)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára 1400,0 ezer forint, továbbá
c)
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 3. Kutatóközpontok, kutatóintézetek cím, 1. MTA
Kutatóintézetek alcím javára 2800,0 ezer forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XII.
004536

227942

XX.

218672

Cím
szám

20

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

14

1

5

1

11
XXXIII.

303124

3

Előir.
csoport
száma

1

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
1
2
5

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

1
2
3
3

Közgyűjtemények
Magyar Tudományos Akadémia
Kutatóközpontok, kutatóintézetek
MTA Kutatóintézetek

1
2
3

Előir.
csop.
név

-1 187
-340
-5 473

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

837
246
1 717

Működési költségvetés
Dologi kiadások

1 400

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

350
94
2 356

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

227942
218672

XX.
XXXIII.

20

14

5
11

3
303124
1
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
szám

XII.

Módosítás
(+/-)

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Egyéb működési célú kiadások

ÁHT.
egyedi
azonosító

004536

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1950/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

BEVÉTEL

Kiemelt előirányzat
neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
Közgyűjtemények
Magyar Tudományos Akadémia
Kutatóközpontok, kutatóintézetek
MTA Kutatóintézetek

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnali
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS

ezer forintban

A módosítás jogcíme

ezer forintban

-7 000
2 800
1 400
2 800
Összesen

I.n.év
7 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
7000,0

84997

84998
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A Kormány 1951/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti,
az önkormányzati feladatellátás megváltozásával összefüggő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
25. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva
a)
a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátása érdekében 88 622 000 forint tartós átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 2. A települési önkormányzatok egyes
köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,
3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint,
b)
a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása érdekében 31 692 532 forint tartós átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. A települési önkormányzatok szociális
és gyermekjóléti feladatainak támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím,
1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint,
c)
5 589 750 forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím,
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása alcím terhére, a Kvtv.
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
cím javára az 1. melléklet szerint,
d)
a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátása érdekében 27 234 000 forint tartós átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 2. A települési önkormányzatok egyes
köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,
3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport javára a 2. melléklet szerint,
e)
a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása érdekében 2 945 084 forint tartós átcsoportosítását rendeli
el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások
támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. A települési
önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása alcím javára a 2. melléklet szerint.
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
forintban
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

egyedi

szám

szám

szám

azonosító

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

cím

cím

csop.

szám

csoport

előir.

név

név

név

száma

szám

szám

Jog-

Jog-

Előir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

név

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

hatása
Helyi önkormányzatok támogatásai

IX.
1

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

334395

2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-88 622 000

334406

3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-37 282 282
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1. melléklet az 1951/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

Helyi önkormányzatok támogatásai

IX.
18450

3

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

XX.

5 589 750

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
2
244234

Normatív finanszírozás
3

Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
1

Működési költségvetés
5

Egyéb működési célú kiadások

19
244201

88 622 000

177 244 000

31 692 532

22 757 100

Szociális célú humánszolgáltatások
1

0

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
Működési költségvetés

1
5

Egyéb működési célú kiadások

forintban

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

egyedi

szám

szám

szám

cím

cím

csoport

előir.

név

név

név

cím

cím

csop.

csop.

szám

száma

szám

csop.

név

név

azonosító

szám

név

BEVÉTELEK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

hatása

forintban

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

TÁMOGATÁSOK

egyedi
azonosító

szám

szám

szám

cím
csop.

cím
szám

csoport
száma

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.

cím
név

csop.
név

szám

név

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)
Kiemelt előirányzat

következő
évre

neve

áthúzódó

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

hatása
XX.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
2
244234

Normatív finanszírozás
3

Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

19
244201

88 622 000

177 244 000

31 692 532

22 757 100

Szociális célú humánszolgáltatások
1

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
1 példány

időarányos

1 példány

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

I. negyedév

125 904 282

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

125 904 282

84999

Fejezet
Állami Számvevőszék

85000

2. melléklet az 1951/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
forintban
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

egyedi

szám

szám

szám

azonosító

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

cím

cím

csop.

szám

csoport

előir.

név

név

név

száma

szám

szám

Jog-

Jog-

Előir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

név

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

hatása
Helyi önkormányzatok támogatásai

IX.
1

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

334395

2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

334406

3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

XX.

-27 234 000
2 945 084

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
2
244234

Normatív finanszírozás
3

Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
1

Működési költségvetés
5

Egyéb működési célú kiadások

19
244201

1

-2 945 084

-36 389 020

Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

5

forintban

b.) a következő év költségvetésébe beépülő

ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

egyedi

szám

szám

szám

cím

cím

csoport

előir.

név

név

név

cím

cím

csop.

csop.

szám

száma

szám

csop.

név

név

azonosító

54 468 000

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

27 234 000

Szociális célú humánszolgáltatások

szám

név

BEVÉTELEK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

forintban

b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

szám

szám

szám

cím
csop.

cím
szám

csoport
száma

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.

cím
név

csop.
név

szám

név

TÁMOGATÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)
Kiemelt előirányzat

következő
évre

neve

áthúzódó

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

hatása
XX.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
2
244234

Normatív finanszírozás
3

Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

19
244201

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

27 234 000

54 468 000

-2 945 084

-36 389 020

Szociális célú humánszolgáltatások
1

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:

Fejezet

1 példány

időarányos

Állami Számvevőszék

1 példány

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

I. negyedév

24 288 916

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

24 288 916
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ÁHT.
egyedi
azonosító

85001
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A Kormány 1952/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a 2014. évi országgyűlési választások külképviseleti végrehajtásához kapcsolódóan a Külügyminisztérium
Központi Igazgatás mindenkori engedélyezett létszámának határozott időre, 2014. január 1-jétől
2014. június 30-ig szóló 10 fővel történő növelésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány a 2014. évi országgyűlési választások külképviseleti végrehajtásához kapcsolódóan a Külügyminisztérium Központi
Igazgatás mindenkori engedélyezett létszámának határozott időre, 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig szóló 10 fővel történő
növelése kapcsán
1. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási
és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 4. pontja alapján gondoskodjon a Külügyminisztérium Központi Igazgatás
mindenkori engedélyezett létszámának határozott időre, 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig szóló 10 fővel
történő növeléséről;
Felelős:
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminiszter, hogy készítsenek előterjesztést a Kormány részére
a 2014. évi országgyűlési választások külképviseleti végrehajtásához kapcsolódóan a Külügyminisztérium Központi
Igazgatás mindenkori engedélyezett létszámának határozott időre, 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig szóló
10 fővel történő növeléséhez szükséges források biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1953/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a VOCH Vodafone Operációs Központ Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek kormányzati támogatásáról
A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
14. § a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a VOCH Vodafone Operációs Központ
Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1087 Budapest, Hungária krt. 40–44.,
cégjegyzékszáma: 01-10-045649) saját dolgozóinak képzése érdekében a központi költségvetésről szóló
törvény Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, Szakképzési és felnőttképzési támogatások kiadási előirányzata
terhére 134 611 971 forint, azaz százharmincnégymillió-hatszáztizenegyezer-kilencszázhetvenegy forint összegű
támogatásban részesíti.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1954/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a Magyar Posta Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-ben lévő
részesedéseinek értékesítéséről
A Kormány áttekintette a szövetkezeti hitelintézeti szektor átalakításának helyzetét és megállapította, hogy az átalakítás a
Kormány által meghatározottak szerint halad és annak nyomán a pozitív változások visszafordíthatatlanok; az értékesítésnek
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV.
törvényben meghatározott feltételei így teljesültek, ezért a következő határozatot hozta. A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.)
tekintetében közvetlenül, a Magyar Posta Zrt. tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bevonásával
– tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-ben
(a továbbiakban: Bank) fennálló törzsrészvény tulajdonukat – a 2. pontban szereplő szempontokra is figyelemmel –
a legmagasabb vételárat ajánló befektető részére nyilvános nemzetközi pályázaton értékesítsék;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az adásvételi szerződések megkötésére: 2014. március 30.
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy az értékesítési feltételek kialakításánál a banki
szektorban a verseny élénkítésének a szempontjaira, az európai uniós és a magyar jog követelményeire, a Bank
belső szabályzataira, valamint a pályázók által ajánlott üzleti tervre a Bank 1. pontban megjelölt tulajdonosai
legyenek figyelemmel. Mindezen szempontok mellett a pályázati kiírás – a hatályos jogszabályi rendelkezések
keretei között – lehetőség szerint részesítse előnyben a takarékszövetkezeti szektor szereplőit;
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Bankban fennálló 1. pont szerinti részesedések értékesítésének
előkészítésére, koordinálására és az értékesítés lebonyolítására kezdeményezze a részesedések 1. pont szerinti
tulajdonosai által közös bizottság létrehozását;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az értékesítést előkészítő közös bizottság létrehozására: 2013. december 20.
a pályázat kiírására: 2014. január 15.
a pályázat kiértékelésére és annak alapján döntésre: 2014. március 15.
4. egyetért azzal, hogy az MFB Zrt.-nek a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetében fennálló tulajdoni
részesedése ne kerüljön értékesítésre.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 149/2013. (XII. 17.) ME határozata
Magyarország Kormánya, valamint a Török Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között
a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről
és létrehozásáról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya, valamint a Török Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya
között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések (a továbbiakban:
szerződések) előkészítésével és létrehozásával;
2. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon résztvevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződések létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;
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5. felhívom a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerződések létrehozását
követően a szerződések szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://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.

