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II. Törvények

2013. évi CCXVIII. törvény
a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról*

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. § (1) Az  illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény (a  továbbiakban: Itv.) 73.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép, és a 73. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A járási hivatalnál és a kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás 
illetékét – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a  járási hivatalban vagy a  kormányablakban erre lehetőség van, az  eljárás megindításával 
egyidejűleg
ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,
bb) bankkártyával vagy
bc) házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a házipénztárba 
fizetett illetéket készpénz-átutalási megbízással a  járási hivatal és a  kormányablak naponta fizeti meg az  említett 
számla javára.
(2a) A (2) bekezdés irányadó abban az esetben is, ha a kormányablak közreműködő hatóságként jár el.”

 (2) Az Itv. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Itv.

a) 73.  § (1)  bekezdésében az  „a (2)−(4), a  (7) és (8), valamint a  (11)  bekezdésekben” szövegrész helyébe  
az „a (2)−(4), a (4a), a (7) és (8), valamint a (11) bekezdésben” szöveg,

b) Melléklet IX. Egyes okmányok kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke fejezet II. Személyazonosító 
igazolvány, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos 
eljárás illetéke alcím 4−6. pontjában az „és a lakcímet” szövegrész helyébe az „és lakcímet” szöveg,

c) Melléklet IX. Egyes okmányok kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke fejezet IV. Egyéb rendelkezések alcím 
2. pont d) alpontjában a „lakcímet” szövegrész helyébe a „személyi azonosítót és lakcímet” szöveg

lép.

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

2. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 39/B.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  (6)  bekezdésben meghatározott 40%-os mérték alól a  közfoglalkoztatásért felelős miniszter 
kezdeményezésére – figyelemmel a  közfoglalkoztatási programok kezdési időpontjára és tartamára – a  Kormány 
egyedi felmentést adhat.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

3. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 
4. § (2a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A külföldön élő magyar állampolgár adatai a nyilvántartásban akkor szerepelnek, ha)
„g) a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár Magyarországon történt születését az anyakönyvvezető 
anyakönyvezi.”

 (2) Az Nytv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  e  törvényben meghatározott feladatokat a  települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője, illetve 
a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi főjegyző (a  továbbiakban 
együtt: jegyző), fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), 
a  kormányablak, a  fővárosi és megyei kormányhivatal és a  nyilvántartást kezelő központi szerv (a  továbbiakban: 
központi szerv) látja el.”

 (3) Az Nytv. 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának bejelentése során a következő adatokat közli 
a központi nyilvántartó szervvel:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) személyi azonosítóját,
c) magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát vagy magyar állampolgárságát igazoló okmányának számát,
d) új külföldi lakóhelyét, valamint
e) a bejelentés időpontját.”

 (4) Az Nytv. 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  4.  § (2a)  bekezdés g)  pontja szerinti, külföldön élő magyar állampolgár esetében az  anyakönyvvezető 
az  anyakönyvben rögzített – a  11.  § (1)  bekezdésében meghatározott, illetve a  külföldi lakóhelyre vonatkozó – 
adatokat átvezeti a nyilvántartáson.”

 (5) Az Nytv. 29. § (2)−(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A személyazonosító igazolvány tartalmazza a polgár
a) nevét,
b) születési helyét,
c) születési idejét,
d) állampolgárságát,
e) anyja nevét,
f ) nemét,
g) arcképmását,
h) aláírását, ha a 14. életévét betöltötte,
i) személyazonosító igazolványa érvényességi idejét,
j) személyazonosító igazolványa okmányazonosítóját.
(3) A  polgár személyazonosságát a  személyazonosító igazolványon túl az  érvényes útlevél vagy kártyaformátumú 
vezetői engedély igazolja. Személyazonosítás céljából – jogszabályban meghatározott kivételekkel – a polgár nem 
kötelezhető más okmány bemutatására.
(4) A  kiskorúság miatt cselekvőképtelen polgár részére a  személyazonosító igazolványt a  törvényes képviselő 
kérelmére kell kiadni. A  korlátozottan cselekvőképes kiskorú jogosultat a  személyazonosító igazolvány kiadása 
ügyében megilleti az eljárási képesség.”

 (6) Az Nytv. 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  polgár köteles a  személyazonosító igazolvány kiadását igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes, 
a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal.”

 (7) Az Nytv. 29. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló kérelem – jogszabályban 
meghatározott kivétellel – csak személyesen terjeszthető elő.”

 (8) Az Nytv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A polgár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus 
kapcsolattartás útján is bejelentheti a  személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványa elvesztését, 
eltulajdonítását, megsemmisülését, és kérheti a  személyazonosító igazolványa és a  vezetői engedélye pótlását, 
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ha az  adataiban nem következett be változás, és ideiglenes okmány kiadására nincs szükség. Az  előzőekben 
felsorolt és a jogszabályban meghatározott más eseteket kivéve a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolványok kiadásával összefüggő eljárásokban a hatóság nem tart elektronikusan kapcsolatot az ügyféllel.”

 (9) Az Nytv. 29. §-a a következő (8)−(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  személyazonosító igazolványt a  (7)  bekezdés szerinti esetben az  okmányazonosító kivételével a  korábbi 
hatósági igazolvánnyal megegyező adattartalommal kell kiadni.
(9) Ha a személyazonosító igazolvány igénylésére – 14. életévét betöltött polgár kivételével – annak eltulajdonítása 
miatt, a (2) bekezdés a)−i) pontja szerinti adatok változatlansága mellett kerül sor, a személyazonosító igazolványt 
az okmányazonosító kivételével a korábbi hatósági igazolvánnyal megegyező adattartalommal kell kiadni.”

 (10) Az Nytv. „Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok” alcíme a következő 29/B. §-sal egészül ki:
„29/B. § Ha törvény valamely, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott személyes adat megváltozása 
esetén előírja, a  központi szerv a  törvényben megjelölt nyilvántartást vezető szervet az  adatváltozással érintett 
személy természetes személyazonosító adatainak továbbításával értesíti az adatváltozásról. A törvényben megjelölt 
nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul egyedileg összehasonlítja az  érintett természetes személyazonosító 
adatait a  nyilvántartásában kezelt adatokkal. Az  összehasonlítást követően a  törvényben megjelölt nyilvántartást 
vezető szerv az értesítésben megküldött adatokat haladéktalanul törli, ha az érintett természetes személyazonosító 
adatait nyilvántartásában nem kezeli.”

 (11) Az Nytv. 34. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A külföldön élő magyar állampolgár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti külföldi lakóhelyének változását.”

 (12) Az Nytv.
a) 5.  § (12)  bekezdésében az „és a  lakcímet” szövegrész helyébe az „és lakcímet” szöveg, a „nyomtatványnak” 

szövegrész helyébe a „nyomtatványának” szöveg,
b) 9.  § (2)  bekezdés g)  pontjában, 15.  § (2)  bekezdésében és 17.  § (6)  bekezdésében a „29.  § (3)” szövegrész 

helyébe a „29. § (2)” szöveg,
c) 9.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „okmányokat” szövegrész helyébe az  „okmányokat, valamint 

az értesítésicím-bejelentőlapot” szöveg,
d) 9.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „a külföldön” szövegrész helyébe az „a külföldi letelepedésre vonatkozó 

nyilatkozatot, valamint a külföldön” szöveg,
e) 34. § (1) bekezdésében a „(2)−(4)” szövegrész helyébe a „(2)−(5)” szöveg,
f ) 34. § (3) bekezdésében a „29. § (2)” szövegrész helyébe a „29. § (7)” szöveg,
g) 47.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „személyazonosító igazolvány” szövegrész helyébe a „személyazonosító 

igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány” szöveg
lép.

4. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

4. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki a kérelme előterjesztését megelőzően legalább 
három évig folyamatosan Magyarországon lakott, és az  (1)  bekezdés b)−e)  pontjában meghatározott feltételek 
fennállnak, ha
a) magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt 
meg,
b) kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
c) magyar állampolgár fogadta örökbe,
d) magyar hatóság menekültként elismerte vagy
e) hontalan.”

 (2) A  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 19.  § (2)  bekezdésében az  „az anyakönyvi hatóságot” 
szövegrész helyébe az „a magyar állampolgárság megszűnésével érintett személy születését és házasságát vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolatát, valamint gyermekének születését nyilvántartó anyakönyvvezetőt, illetve a  hazai 
anyakönyvezést végző hatóságot” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (4) bekezdés c) pontja.



85010 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 212. szám 

5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

5. §  Az illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A.  § Papír alapú tulajdonilap-másolat szolgáltatás esetén a  közigazgatási hatósági eljárásban a  személyes 
költségmentesség megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti személyes költségmentesség kizárólag abban 
az  esetben engedélyezhető, ha a  kérelmező az  ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jogosultként, kötelezettként 
szerepel vagy írásban igazolja, hogy a  kiállított másolat joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági 
határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.”

6. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

6. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 24.  § 
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  gyámhatóság a  megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegét a  kötelezett 
kérelmére és a  133.  § (5)  bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén méltányosságból elengedheti, 
csökkentheti vagy részletfizetést engedélyezhet.”

 (2) A Gyvt. 24. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A megelőlegezett gyermektartásdíj meg nem térített összege tekintetében fennálló tartozás a kötelezett halála 
esetén megszűnik.”

 (3) A Gyvt. a következő 128/A. §-sal egészül ki:
„128/A. § (1) Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárásban a gyámhatóság tájékoztatja az örökbefogadó szülőt, 
hogy az  örökbefogadás következtében a  gyermek vér szerinti szülőjeként anyakönyvezik. Ennek ismeretében 
a titkos örökbefogadás kivételével az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során
a) az örökbefogadó szülők,
b) 14. életévét betöltött gyermek örökbefogadása esetén az örökbefogadó szülők és a gyermek együttesen
nyilatkozatban kérhetik a vér szerinti szülők születési családi és utónevének az anyakönyvben való feltüntetését.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilatkozatot az  annak előterjesztésére jogosult személyek 
az örökbefogadást engedélyező elsőfokú határozat meghozataláig a gyámhatóság előtt visszavonhatják.
(3) A  titkos örökbefogadás kivételével az  örökbefogadott gyermek a  nagykorúságának elérését követően 
a  gyámhatóság előtt nyilatkozhat arról, hogy kéri a  vér szerinti szülők születési családi és utónevének 
az anyakönyvben való feltüntetését.
(4) A gyámhatóság a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő nyilatkozat alapján hozott döntéséről 
értesíti az örökbefogadott gyermek születését nyilvántartó anyakönyvvezetőt.
(5) Az  (1) vagy a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele vagy korábban anyakönyvezett tény szerinti 
örökbefogadás esetén az örökbefogadás anyakönyvezését követően
a) a gyermek 14. életévének betöltése előtt az örökbefogadó szülők,
b) 14. életévét betöltött gyermek esetén az örökbefogadó szülők és a gyermek együttesen,
c) nagykorúságának elérését követően az örökbefogadott gyermek
nyilatkozatban kérheti, hogy az  anyakönyv a  továbbiakban a  vér szerinti szülők születési családi és utónevét ne 
tartalmazza.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti nyilatkozatot a  gyámhatóságnál kell megtenni. Ha a  nyilatkozat az  (5)  bekezdés 
szerinti feltételeknek megfelel, arról a  gyámhatóság értesíti az  örökbefogadott gyermek születését nyilvántartó 
anyakönyvezetőt.”

7. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

7. § (1) Az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény (a  továbbiakban: Inytv.) 52.  §-a a  következő  
(5)−(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezés és az iratok felterjesztését követően
a) az ügyfélnek az elsőfokú eljárást lezáró döntés meghozataláig előterjesztett írásbeli kérelmére a nem fellebbező 
ügyfelet, és
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b) tulajdoni hányadot érintő tulajdonjog-bejegyzés esetén a nem fellebbező tulajdonostársat
tájékoztatja arról, hogy a döntés fellebbezés benyújtása folytán nem vált jogerőssé, illetve arról, hogy a fellebbezést 
valamennyi fellebbező ügyfél visszavonta.
(6) Nem kell az  (5)  bekezdés b)  pontját alkalmazni abban az  esetben, ha az  elővásárlási jog jogosultjával 
a  tulajdonjog megszerzésére irányuló szerződést, vételi ajánlatot kizárólag a  külön jogszabályban meghatározott 
hirdetményi úton kell közölni.”

 (2) Az Inytv. 68. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  integrált ügyfélszolgálat (a  továbbiakban: kormányablak) külön jogszabályban meghatározottak szerint 
hiteles tulajdonilap-másolatot adhat ki.”

 (3) Az Inytv. 75. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kormányablak által történő tulajdonilap-másolat szolgáltatása esetén naplót kell készíteni, amelyet öt évig 
meg kell őrizni. A naplóban rögzíteni kell az adatigénylő természetes személyazonosító adatait, illetve a jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevét és a  képviseletében eljáró személy természetes 
személyazonosító adatait. A  rögzített adatokat a  kormányablak a  személyazonosság és a  képviseleti jogosultság 
igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi.”

8. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

8. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  anyakönyvvezető a  személyazonosság és állampolgárság ellenőrzése, valamint az  elhunyt személy 
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának bevonása céljából a  24.  § (1)  bekezdés a), e) és 
f ) pontjában foglalt adatokat lekérdezheti.”

9. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

9. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 18.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az  érintett személy adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát, illetve annak visszavonását 
személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján írásban teheti meg, valamint a kormányzati portálon keresztül 
elektronikusan is előterjesztheti.”

10. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
módosítása

10. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  törvény hatálya nem terjed ki a  szabálysértési eljárásra, a  választási eljárásra, a  népszavazás előkészítésére 
és lebonyolítására, a  területszervezési eljárásra, a  helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 
eljárásra, a  felsőoktatási felvételi eljárásra és – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az 
állampolgársági eljárásra.”

 (2) A Ket. 14. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e  törvénytől és az  ügyfajtára vonatkozó 
különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg:)
„b) a közlésre,”

 (3) A Ket. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 27. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A viszonosság fennállását az Európai Gazdasági Térség (a  továbbiakban: EGT) tagállamai esetében mindaddig 
vélelmezni kell, ameddig eltérő állásfoglalást a külpolitikáért felelős miniszter az ügyfajta tekintetében feladatkörrel 
rendelkező miniszterrel egyetértésben nem ad ki.
(2a) Az  EGT-n kívüli államok esetében a  viszonosság fennállása tekintetében a  külpolitikáért felelős miniszter 
állásfoglalása az  irányadó, amelyet az  ügyfajta tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszterrel egyetértésben 
alakít ki.”
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 (4) A Ket. 28/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hatóság – ahol technikai felkészültsége lehetővé teszi – jogszabályban meghatározott feltételekkel a szóbeli 
és az  írásbelinek nem minősülő elektronikus nyilatkozaton alapuló kapcsolattartást is alkalmazza, illetve az ügyfél 
által alkalmazott ilyen kapcsolattartást is elfogadja, így különösen a  rövid szöveges üzenet formát, valamint 
az elektronikus levél formát.”

 (5) A Ket. 31. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A hatóság az eljárást megszünteti, ha)
„k) hivatalbóli eljárás folyamán észleli, hogy az  eljárás lefolytatására már az  eljárás megindításakor sem volt 
joghatósága vagy hatásköre, és áttételnek nincs helye.”

 (6) A Ket. 38/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közreműködő hatóság a  kérelmet öt napon belül továbbítja a  döntés meghozatalára hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. Jogszabály a  kérelem továbbítására rövidebb határidőt is meghatározhat. 
A  konzuli tisztviselő eljárásában a  kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a  kérelem benyújtását követő első 
diplomáciai futárpostával kell továbbítani. Az  ügyintézési határidő a  kérelemnek a  hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, a  kormányablak esetén pedig az  elektronikusan 
rendelkezésre álló, vagy hiteles másolatként elektronikus formában továbbítható kérelem esetében 
a kormányablakhoz való megérkezését követő napon kezdődik.”

 (7) A Ket. 38/A. §-a a következő (5)−(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  közreműködő hatóságként eljáró kormányablakhoz a  kérelmet és mellékleteit – a  kérelmet az  erre a  célra 
rendszeresített formanyomtatványon – egy példányban kell benyújtani. A  kormányablak által hitelesített 
másolatként továbbított iratot a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság az eljárásához köteles elfogadni akkor is, 
ha jogszabály az irat eredeti példányban történő benyújtásáról rendelkezik.
(6) A  (2)  bekezdésnek a  kormányablakok közreműködésével induló eljárással kapcsolatos határidő-számításra 
vonatkozó szabályai, valamint az (5) bekezdés tekintetében nem alkalmazható a 13. § (2) bekezdése és a 14. §.
(7) Jogszabály az (5)−(6) bekezdéstől eltérően úgy is rendelkezhet, hogy a kormányablak az irat eredeti példányát is 
továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.
(8) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, ha valamely bejelentésnek a  hatáskörrel rendelkező illetékes 
hatósághoz történő megtételéhez jogszabály joghatást fűz, ideértve valamely jogosultság egyidejű 
gyakorolhatóságát, a  joghatás a  kormányablaknál történő bejelentéssel beáll, a  bejelentés alapján gyakorolható 
jogosultság a kormányablaknál történő bejelentést követően azonnal gyakorolható.”

 (8) A Ket. 83. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hatóság a  jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az  egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz 
kapcsolódóan az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. E törvény 
hatósági bizonyítványra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a hatóság által kiadott minden olyan okiratra, amelyet 
jogszabály nem hatósági bizonyítványként nevesít, de a  hatósági bizonyítvány e  törvényben meghatározott 
feltételeinek megfelel.”

 (9) A Ket. 94/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  helyi önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható közigazgatási bírság felső 
határa – a  jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. A  közigazgatási bírság felső határát 
az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani.”

 (10) A Ket. 98. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Önálló fellebbezésnek van helye)
„d) az eljárás felfüggesztését kimondó vagy a felfüggesztésre irányuló kérelmet elutasító”
(első fokú végzés ellen.)

 (11) A Ket. 99. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha jogszabály lehetővé teszi, a  fellebbezésre jogosult a  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozatot – a fellebbezésre 
jogosult elektronikus azonosítását követően, az információ megőrzését biztosító módon történő rögzítés mellett – 
telefonon is megteheti. Fellebbezés benyújtásának a 28/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában és c) pontjában 
meghatározott úton nincs helye.”

 (12) A Ket. 100. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nincs helye fellebbezésnek)
„g) a  helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében foglaltak szerint kiszabható közigazgatási bírság 
kiszabásával kapcsolatos eljárásokban az átruházott hatáskörben hozott határozatok ellen,”
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 (13) A Ket. 102. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  elsőfokú döntést hozó hatóság a  fellebbezés és az  iratok felterjesztését követően tájékoztatja a  nem 
fellebbező ügyfelet arról, hogy a  döntés fellebbezés benyújtása folytán nem vált jogerőssé. Ha a  fellebbezést 
valamennyi fellebbező ügyfél visszavonta, a hatóság erről tájékoztatja a nem fellebbező ügyfelet.”

 (14) A Ket. 141. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A végrehajtást megindító hatóság a végrehajtást megszünteti, ha)
„i) a kötelezett az eljárás tárgyát képező kötelezettséget teljesítette,”

 (15) A Ket. 167. § (1)−(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  iratérvényességi szolgáltatás keretében a  szolgáltató lehetővé teszi, hogy az  igénybevevő birtokában lévő 
hiteles papír alapú vagy elektronikus okiratok hitelességét, illetve – amennyiben erre adatok rendelkezésre állnak – 
tartalmát ellenőrizze. A jogszabályban meghatározott eljárásban az iratérvényességi nyilvántartás szabályai szerint 
hitelesített elektronikus okirat jogszabályban meghatározottak szerint hitelesnek tekinthető.
(2) A  másolatkészítő aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül is az  eredeti okiratéval azonos bizonyító ereje van 
az  elektronikus okiratról jogszabályban kijelölt szervezet által jogszabályban meghatározott eljárásban készített, 
az iratérvényességi nyilvántartás szabályai szerint hitelesített papír alapú másolatnak.
(2a) Ha az  iratérvényességi nyilvántartásban az  elektronikus iratról készült hiteles papír alapú másolat vagy 
az  elektronikus irat teljes tartalma szerepel, a  kizárólag közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot 
tartalmazó irat kivételével az iratérvényességi nyilvántartás az elektronikus iratot csak titkosítva tartalmazhatja. Ilyen 
esetben a másolatkészítő köteles a visszafejtéshez szükséges kulcsot a papír alapú dokumentumon elhelyezni.”

 (16) A Ket. 169/A. § (1)−(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Jogszabályban arra feljogosított hatóság az ügyfél számára jogszabályban meghatározott eljárások tekintetében
a) ügyintézési lehetőséget biztosít más hatóságok hatáskörébe tartozó eljárásokra, ahol a jogszabály erre feljogosítja 
és a hatóságok informatikai rendszerei ezt lehetővé teszik,
b) az  ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek esetén a  közhiteles nyilvántartásokból történő 
adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elő, illetve a  hatóság nevében ilyen igazolást adhat ki, 
valamint
c) a  személyes és különleges adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel az  ügyfél nevében hatósági 
bizonyítvány kiállítását kérheti, illetve hatósági bizonyítványt állíthat ki.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a kormányablak kizárólag a jogszabályban meghatározott hatósági szolgáltatásokat 
nyújtja.
(3) Jogszabályban kijelölt szervezet az ügyfél számára az alábbi hatósági szolgáltatásokat biztosíthatja:
a) az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott hatósági szolgáltatásból a  beadvány elektronikus irattá alakítását 
a  vonatkozó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint, az  elektronikus irat hatóság 
nevében történő átvételét és – amennyiben ennek informatikai feltételei adottak – annak a  hatóság informatikai 
rendszerében történő elhelyezését, továbbá ügyintézési lehetőség biztosítását más hatóságok hatáskörébe 
tartozó, az  ügyfél számára elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében intézhető eljárásokban, jogszabályban 
meghatározott módon,
b) az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatást, valamint
c) a  más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történő 
hozzáférést biztosíthat, valamint az  ügyfél azonosítását követően egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes 
kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújthat.
(4) Az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint a  (3)  bekezdés c)  pontjában meghatározott hatósági szolgáltatás 
teljesítésére jogszabály az  érintett hatóságok számára soronkívüliséget vagy rövidített ügyintézési határidőt is 
megállapíthat.”

 (17) A Ket. 169/A. § (5) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Jogszabályban arra feljogosított hatóság országos telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet, amely jogszabályban 
meghatározottak szerint)
„c) az  ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek esetén a  közhiteles nyilvántartásokból történő 
adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elő, valamint
d) a  személyes és különleges adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel az  ügyfél nevében hatósági 
bizonyítvány kiállítását kérheti.”

 (18) A Ket. 169/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jogszabályban arra feljogosított hatóság az országos telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése során megismert 
adatokat a megismerésüktől számított öt évig kezeli.”
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 (19) A Ket. 171. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) E törvénynek a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013.  évi CCXVIII.  törvénnyel megállapított rendelkezéseit 
az e rendelkezések hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

 (20) A Ket. 174. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap az  e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy – a  közigazgatási informatika infrastrukturális 
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel és az  államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben  – rendeletben állapítsa meg az  állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások használatával, igénybevételével, működtetésével kapcsolatos díjak mértékét, valamint 
a díjak viselésével, megfizetésével, beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat.”

 (21) A Ket. 175. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„f ) az elektronikus ügyintézési szolgáltató regisztrációjának részletes szabályait,”

 (22) A Ket.
a) 17.  § (1)  bekezdésében az „alatt” szövegrész helyébe az „alatt, illetve a  hatóság által nyújtott szolgáltatás 

teljesítése során” szöveg,
b) 17.  § (2)  bekezdésében a  „során” szövegrész helyébe a  „során, illetve az  általa nyújtott szolgáltatás 

teljesítésekor” szöveg,
c) 17.  § (3)  bekezdésében a  „lefolytatásához” szövegrész helyébe a  „lefolytatásához, illetve a  szolgáltatás 

nyújtásához” szöveg,
d) 17. § (4) bekezdésében az „eljárása” szövegrész helyébe az „eljárása, illetve szolgáltatása nyújtása” szöveg,
e) 17. § (5) bekezdésében az „eljárás” szövegrész helyébe az „eljárás, illetve szolgáltatás nyújtása” szöveg,
f ) 33.  § (7)  bekezdésében a „meghosszabbíthatja.” szövegrész helyébe a „meghosszabbíthatja. Amennyiben 

az  ügyintézési határidő rövidebb, mint 21 nap, az  legfeljebb csak az  ügyintézési határidő mértékével 
hosszabbítható meg.” szöveg,

g) 33.  § (8)  bekezdésében az „értesíti.” szövegrész helyébe az „értesíti. Amennyiben a  szakhatóság eljárására 
irányadó határidő rövidebb, mint 15 nap, az  legfeljebb csak a  szakhatóság eljárására irányadó határidő 
mértékével hosszabbítható meg.” szöveg,

h) 109.  § (1a)  bekezdésében a  „felülvizsgálata kezdeményezhető” szövegrész helyébe a  „felülvizsgálatának 
van helye” szöveg, az „ellen önálló fellebbezésnek van helye” szövegrész helyébe az „önálló fellebbezéssel 
támadható” szöveg,

i) 131.  § (1a)  bekezdésében az  „a helyi önkormányzat képviselő-testülete által önkormányzati rendeletben 
meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás természetes személy elkövetőjével” szövegrész helyébe 
az „a helyi önkormányzat képviselő-testülete által hozott rendelet alapján természetes személlyel” szöveg

lép.
 (23) Hatályát veszti a Ket. 86. § (1c) bekezdése.
 (24) Hatályát veszti a  Ket. 38.  § (1)  bekezdésében az  „ , a  Kormány által rendeletben meghatározott ügyekben 

a kormányablakban,” szövegrész.

11. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

11. § (1) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) a 3. §-t megelőzően a következő alcímcímmel 
egészül ki:
„Ügyintézési határidő a kiemelt jelentőségű ügyben”

 (2) Az Ngt. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a  kiemelt 
jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak 
felé, továbbá a  koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a  közigazgatás-szervezésért felelős 
miniszter és a  Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti 
jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályait.”
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12. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

12. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény 87.  § (2)  bekezdésében az  „és a  lakcímet” szövegrész helyébe  
az „és lakcímet” szöveg lép.

13. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

13. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „Alapvető rendelkezések” alcíme a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B.  § Az  e  törvény hatálya alá tartozó eljárásokban a  bejegyzett élettársi kapcsolatról, az  ezzel összefüggő, 
valamint az  élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
2009. évi XXIX. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók.”

14. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 12.  §-a 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  elektronikus anyakönyvbe még be nem jegyzett anyakönyvi bejegyzésről elektronikus úton igényelt 
anyakönyvi okirat kiállítására a  nyilvántartó anyakönyvvezető vagy hazai anyakönyvezést végző hatóság illetékes. 
Az  elektronikus anyakönyvben szereplő bejegyzésről elektronikus úton igényelt anyakönyvi okirat kiállítására 
az anyakönyvi okirat iránti kérelemben megjelölt kézbesítési cím szerinti anyakönyvvezető illetékes. Ha a kérelmező 
az elektronikus anyakönyvben szereplő bejegyzésről elektronikus úton igényelt anyakönyvi kivonatot személyesen 
kívánja átvenni, az  anyakönyvi okirat kiállítására az  anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelemben az  átvétel 
helyeként megjelölt települési önkormányzat anyakönyvvezetője illetékes.”

15. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 48. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos 
konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. A  hivatásos konzuli tisztviselő az  első diplomáciai futárral 
köteles megküldeni a  kérelmet a  házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek vagy a  hazai anyakönyvezést 
végző hatóságnak. Ha a  házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem elbírálása a  hazai anyakönyvezést 
végző hatóság hatáskörébe tartozik, az  anyakönyvvezető a  kérelmet haladéktalanul megküldi a  hazai 
anyakönyvezést végző hatóságnak.”

16. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 51. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A névváltoztatási okiratmásolatot az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter állítja ki.”

17. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 57.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  (2)  bekezdés szerinti bejegyzés házassági, bejegyzett élettársi vagy halotti anyakönyvi bejegyzést érint, 
a  (2)  bekezdés szerinti bejegyzést teljesítő anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság értesíti 
a  házastársak, bejegyzett élettársak, valamint az  elhalt és a  túlélő házastársa vagy bejegyzett élettársa születését 
nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóságot a  születési bejegyzés adatainak 
az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében. A  megkeresett anyakönyvvezető vagy a  hazai 
anyakönyvezést végző hatóság a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő 
bejegyzéséről az értesítéstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.”

18. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 58. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  házasság vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hazai anyakönyvezése esetén a  felek születési 
anyakönyvi bejegyzésének adatait, ha azok az  elektronikus anyakönyvben még nem szerepelnek, az  elektronikus 
anyakönyvbe be kell jegyezni. A  hazai anyakönyvezést végző hatóság a  bejegyzés érdekében megkeresi a  felek 
születését nyilvántartó anyakönyvvezetőt, aki a  megkeresés kézhezvételétől számított százhúsz napon belül 
gondoskodik a  születési anyakönyvi bejegyzés adatainak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről, és 
erről értesíti a megkeresőt. Ha a felek születését a hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezte, a házasság 
vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezésére irányuló eljárás megindulásától számított százhúsz 
napon belül jegyzi be a születési anyakönyvi bejegyzés adatait az elektronikus anyakönyvbe.”
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19. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a következő 58/A. §-sal egészül ki:
„58/A.  § (1) A  haláleset bejegyzése esetén a  halálesetet bejegyző anyakönyvvezető vagy hazai anyakönyvezést 
végző hatóság az  elhalt születési anyakönyvi bejegyzésben szereplő adatainak az  elektronikus anyakönyvbe 
történő bejegyzése érdekében megkeresi a  születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést 
végző hatóságot. A  születést nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság a  papír 
alapú anyakönyv születési anyakönyvi bejegyzése adatainak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről 
az értesítéstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.
(2) Ha az  elhaltnak halálakor házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata állt fenn, a  halálesetet bejegyző 
anyakönyvvezető vagy hazai anyakönyvezést végző hatóság az  elhalt házassági vagy bejegyzett élettársi 
anyakönyvi bejegyzésben szereplő adatainak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében 
megkeresi a  házasságot vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy 
a  hazai anyakönyvezést végző hatóságot. A  házasságot vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó 
anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság a papír alapú anyakönyv házassági vagy bejegyzett 
élettársi anyakönyvi bejegyzése adatainak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az  értesítéstől 
számított százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  házasságot vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó 
anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság az  elhalt házastársa vagy bejegyzett élettársa 
születési anyakönyvi bejegyzésében szereplő adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében 
megkeresi a  születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóságot. A  születést 
nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság a  papír alapú anyakönyv születési 
anyakönyvi bejegyzése adatainak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az  értesítéstől számított 
százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.”

20. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 59.  §-a 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az  (1)  bekezdés szerinti adattovábbítás házassági, bejegyzett élettársi vagy halotti anyakönyvi bejegyzést 
érint, az  adattovábbítással érintett bejegyzést a  papír alapú anyakönyvben nyilvántartó anyakönyvvezető vagy 
a  hazai anyakönyvezést végző hatóság értesíti a  házastársak, bejegyzett élettársak, valamint az  elhalt és a  túlélő 
házastársa vagy bejegyzett élettársa születését nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést 
végző hatóságot a  születési bejegyzés adatainak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében. 
A megkeresett anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság a papír alapú anyakönyvi bejegyzés 
adatainak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az  értesítéstől számított százhúsz napon belül 
gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.”

21. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 59/A.  §-a 
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  bejegyzett élettárs a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőzően házassági névként volt 
férje nevét vagy családi nevét viselte a  házasságra utaló toldással, és házassági nevét nem módosította másik 
házassági névviselési formára, ezért a  születési családi nevének viselésére jogosult, és a  házassági névviselési 
forma módosításával érintett házasságra vonatkozó anyakönyvi bejegyzés az  elektronikus anyakönyvben 
nem szerepel, az  az anyakönyvvezető, akinél a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot 
bejelentették, megkeresi a  házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést végző 
hatóságot. A megkeresett anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság a papír alapú anyakönyv 
házassági anyakönyvi bejegyzése adatainak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről a  bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésének időpontjáig gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt. Közeli hallállal fenyegető 
állapot esetén a  megkeresett anyakönyvvezető az  58.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidőn belül teljesíti 
a bejegyzést.”

22. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a következő 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A. § (1) Ha a bíróság
a) az apasági vélelem megdöntése iránti perben az anyakönyvbe apaként bejegyzett személy apaságát megdönti,
b) az apaság megállapítása iránti perben az érintett személy apaságát megállapítja, vagy
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c) az  anyasági perben megállapítja, hogy a  gyermek anyja nem a  születési anyakönyvbe anyaként bejegyzett 
személy,
a bíróság értesíti a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza
a) az apa vagy az anya természetes személyazonosító adatait,
b) a gyermek születésének helyét és időpontját, valamint
c) az  apaság vélelme megdöntésének, az  apaság megállapításának vagy az  anyaság negatív megállapításának 
a tényét.”

23. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 69.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A központi nyilvántartó szerv az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter és az e-közigazgatásért felelős miniszter 
jóváhagyásával államigazgatási szerv vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet adatfeldolgozót 
bízhat meg egyes adatfeldolgozási műveletek, technikai feladatok elvégzésével, kivéve, ha az anyakönyvi ügyekért 
felelős miniszter előterjesztésére a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért 
felelős miniszter a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 
törvényben meghatározottak alapján más adatfeldolgozó megbízását engedélyezi.”

24. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 69/B.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szülő születési nevének megváltozását a kiskorú gyermek anyakönyvi bejegyzésébe akkor is rögzíteni kell, 
ha a szülő nem kérte a névváltoztatás hatályának a kiskorú gyermekre történő kiterjesztését, vagy a gyermek nem 
a névváltoztatással érintett szülő születési családi nevét viseli.”

25. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 69/B.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nem megváltozásának anyakönyvbe való bejegyzését meg kell tagadni, ha az érintett személy házassága vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll.”

26. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 69/G.  §-a 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az elhalt személyazonossága ismertté válik, az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatot akkor kell törölni, ha 
az elhalt személy az elektronikus anyakönyvben már szerepel.”

27. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 71.  § 
(2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az okirat-nyilvántartás tartalmazza)
„f ) a kiállított névváltoztatási okiratmásolat esetén
fa) a d) pont da)−dc) alpontjában foglalt adatokat,
fb) az okirat kiállításának idejét,
fc) a névváltoztatást kérelmező személy egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítóját,
fd) a névváltoztatást kérelmező személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
fe) az okirat kiállítását elvégző személy nevét és felhasználói azonosítóját,
ff) az okiratmásolat jellegére utaló megjegyzést.”

28. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 73/A.  § 
(3) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
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(A házassági anyakönyvi kivonat tartalmazza 
a férj és a feleség)
„bd) igazolt nem magyar állampolgárságát, hontalanságát vagy ismeretlen állampolgárságát, magyar 
állampolgárságának megszerzését vagy megszűnését,”

29. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 73/A.  § 
(4) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
(A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről kiállított anyakönyvi kivonat tartalmazza 
a bejegyzett élettársak)
„bd) igazolt nem magyar állampolgárságát, hontalanságát vagy ismeretlen állampolgárságát, magyar 
állampolgárságának megszerzését vagy megszűnését,”

30. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 73/A.  § 
(5) bekezdés a) pontja a következő af ) alponttal egészül ki:
(A halotti anyakönyvi kivonat tartalmazza 
az elhalt)
„af ) igazolt nem magyar állampolgárságát, hontalanságát vagy ismeretlen állampolgárságát, magyar 
állampolgárságának megszerzését vagy megszűnését,”

31. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a következő 81/E. §-sal egészül ki:
„81/E.  § (1) A  81/B.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott célból a  külpolitikáért felelős miniszter, a  81/C.  § 
(1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott célokból – a  hagyatéki eljárás lefolytatása kivételével – a  közjegyző, 
és a  81/D.  § (1)  bekezdésében meghatározott célokból az  ott felsorolt szervek az  örökbefogadott személynek 
csak az  örökbefogadás következtében változatlan, valamint az  örökbefogadás tényére utaló adatok kivételével 
az örökbefogadás következtében megváltozott adatait ismerhetik meg.
(2) Az adatok az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nélkül megismerhetőek, ha
a) az örökbefogadó szülők,
b) az örökbefogadó szülők és a 14. életévét betöltött gyermek, vagy
c) a nagykorúság elérését követően az örökbefogadott gyermek
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nyilatkozatot tett.”

32. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 87. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„87. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a 4. § (5) bekezdése szerinti anyakönyvi bejegyzés teljesítését követően 
az anyakönyvi alapiratot haladéktalanul megküldi a nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.”

33. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvény „Módosuló jogszabályok” alcíme a  következő szöveggel lép 
hatályba:
„Átmeneti rendelkezések
98. § E törvény hatálybalépését követő, de 2014. november 1-jét megelőző házasságkötés vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat ezen időszakban történő létesítése esetén az  58.  § (1)−(3)  bekezdésétől eltérően a  házasságkötést, 
illetve a  bejegyzett élettársi kapcsolatot bejegyző anyakönyvvezető a  felek születési anyakönyvi bejegyzésben 
szereplő adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében megkeresi a születést nyilvántartó 
anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóságot. A  születést nyilvántartó anyakönyvvezető 
vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság a  papír alapú anyakönyv születési anyakönyvi bejegyzése adatainak 
az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az értesítéstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és 
erről értesíti a megkeresőt.
99.  § A  bejegyzett élettársi kapcsolat az  e  törvény hatálybalépését követő, de 2014. november 1-jét megelőző 
létesítése esetén az 59/A. § (2a) bekezdésétől eltérően a megkeresett anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést 
végző hatóság a papír alapú anyakönyv házassági anyakönyvi bejegyzése adatainak az elektronikus anyakönyvbe 
történő bejegyzéséről a megkereséstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.
100. § Az 59/A. § (1) és (2) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően benyújtott névváltoztatási kérelemre 
kell alkalmazni.”
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34. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított
 1. 4.  § (7)  bekezdése az  „az adatok általa” szövegrészek helyett az  „az adatoknak a  bejegyzésre irányuló 

eljárásban általa” szöveggel, a  „bekezdésében foglalt” szövegrész helyébe a  „bekezdésében és a  89.  § 
(4) bekezdésében foglalt” szöveggel,

 2. 11.  § (2)  bekezdése a  „lefolytatására az  az anyakönyvvezető illetékes, akinél az  erre irányuló kérelmet 
benyújtották” szövegrész helyett a „lefolytatására a  házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes” 
szöveggel,

 3. 12.  § (2)  bekezdése az  „anyakönyvvezető” szövegrész helyett az  „anyakönyvvezető vagy a  hazai 
anyakönyvezést végző hatóság” szöveggel,

 4. 57.  § (1)  bekezdése a  „bekövetkezett” szövegrész helyett a  „bekövetkezett vagy az  e  törvény 
hatálybalépésekor az anyakönyvbe még be nem jegyzett” szöveggel,

 5. 57/A. § (2) bekezdése a „hatvan” szövegrész helyett a „százhúsz” szöveggel,
 6. 58. § (3) bekezdése a „hatvan” szövegrész helyett a „tizenöt” szöveggel,
 7. 59. § (1) bekezdése a „hatóság” szövegrész helyett a „hatóság – a papír alapú anyakönyvbe történő betekintés 

engedélyezését ide nem értve – ” szöveggel,
 8. 59/A.  § (1)  bekezdése az  „a névváltoztatással érintett anyakönyvi eseményre” szövegrész helyett az  „a 

névváltoztatási kérelmet benyújtó személy születésére, fennálló házasságára vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolatára, valamint kiskorú gyermekének születésére (a  továbbiakban együtt: névváltoztatással érintett 
esemény)” szöveggel, a „hatóságot” szövegrész helyett a „hatóságot a  névváltoztatással érintett esemény 
az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében” szöveggel,

 9. 59/A.  § (2)  bekezdése az  „a házassági névviselési forma módosításával érintett házasságra vonatkozó” 
szövegrész helyett az  „a névváltoztatási kérelmet benyújtó személy házastársának vagy bejegyzett 
élettársának a  születésére vonatkozó papír alapú” szöveggel, az „az az  anyakönyvvezető, akinél a  házassági 
névviselési forma módosítására irányuló kérelmet benyújtották, megkeresi a  házasságkötést nyilvántartó 
anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóságot” szövegrész helyett az „az (1)  bekezdés 
alapján megkeresett, a  házasságot vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó anyakönyvvezető 
megkeresi a  születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóságot 
a  születési bejegyzés adatainak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében” szöveggel, 
a „tizenöt” szövegrész helyett a „százhúsz” szöveggel,

10. 59/A.  § (3)  bekezdése a  „hatvan napon belül bejegyzi az  elektronikus anyakönyvbe” szövegrész helyett 
a „százhúsz napon belül bejegyzi az elektronikus anyakönyvbe, és erről értesíti a megkeresőt” szöveggel,

11. 60. § (3) bekezdése a „kizárólag a” szövegrész helyett a „kizárólag a tévesen megkezdett vagy azon bejegyzés” 
szöveggel, a „sor” szövegrész helyett a „sor, amelyet nem az eljárásra jogosult személy teljesített” szöveggel,

12. 69/C. § a) pontja a „bh) és bi) alpontjában foglalt adatait” szövegrész helyett a „bh) alpontjában foglalt adatait 
és az anyának a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontjában foglalt adatát, ha a gyermek születését az apa 
adatai nélkül anyakönyvezik, és az anya házassági nevét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
4:27. § (1) bekezdés d) pontja vagy (3) bekezdése szerinti formában viseli” szöveggel,

13. 69/C. § d) pontja a „tény szerinti örökbefogadás esetén az örökbefogadás” szövegrész helyett az „a gyermekek 
védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti nyilatkozat esetén annak tényét és a  vér 
szerinti szülő vagy szülők 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt adatát, vagy – ha a papír alapú 
anyakönyvbe az örökbefogadás tényét jegyezték be – az örökbefogadás” szöveggel,

14. 69/C.  § f )  pontja a  „változását” szövegrész helyett a  „változását az  anya házassági neve változásának 
kivételével” szöveggel,

15. 69/C. § h) pontja, 69/D. § (1) bekezdés k) pontja, 69/E. § (1) bekezdés j) pontja és 69/F. § (1) bekezdés e) pontja 
az „idejét” szövegrész helyett az „idejét, az  e  törvény hatálybalépését megelőzően teljesített papír alapú 
anyakönyvi bejegyzés folyószámát” szöveggel,

16. 69/D. § (2) bekezdése az „anyakönyvből,” szövegrész helyett az „anyakönyvből, az elektronikus anyakönyvbe 
a nem létező házasságra vonatkozó adatok törlésére utaló bejegyzést tesz az (1) bekezdés j)−l) pontja szerinti 
adatokkal,” szöveggel,

17. 69/E.  § (2)  bekezdése az  „anyakönyvből,” szöveg helyett az  „anyakönyvből, az  elektronikus anyakönyvbe 
a  nem létező bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó adatok törlésére utaló bejegyzést tesz 
az (1) bekezdés i)−k) pontja szerinti adatokkal,” szöveggel,
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18. 69/G.  § (2)  bekezdése az  „(1)  bekezdésben foglalt adatokat törölni kell” szöveg helyett az  „(1)  bekezdés 
b)−f )  pontjában foglalt adatokat az  anyakönyvvezető törli, és az  elektronikus anyakönyvbe az  ismeretlen 
holttestre vonatkozó adatok törlésére utaló bejegyzést tesz, az  adatot bejegyző személy nevének és 
felhasználói azonosítójának, valamint a bejegyzés idejének feltüntetésével” szöveggel,

19. 70.  § (2)  bekezdés o)  pontja az  „az a)  pont aa)−ae)  alpontjában” szövegrész helyett az  „az elektronikus 
anyakönyv adatai alapján az  a)  pont aa)−ae)  alpontjában és ah)  alpontjában”, a „foglalt adatok” szövegrész 
helyett a  „foglalt adatok, valamint a  szülői felügyeletet gyakorló szülők e)  pont szerinti nyilatkozatának” 
szöveggel,

20. 70.  § (3)  bekezdése a „bejegyző személy” szöveg helyett a „bejegyző személy a  nevének és felhasználói 
azonosítójának, valamint a törlés idejének feltüntetésével” szöveggel,

21. 71.  § (3)  bekezdése a  „valamint e)  pont ea) és eb)  alpontjában” szövegrész helyett „e)  pont ea) és 
eb) alpontjában, valamint f ) pont fb) és fc) alpontjában”, a „valamint e) pont ec) és ed) alpontjában szövegrész 
helyett „e) pont ec) és ed) alpontjában, valamint f ) pont fd) és fe) alpontjában” szöveggel,

22. 72.  § (4)  bekezdése az  „elektronikus anyakönyvi rendszerben adatok rögzítésére jogosult személy 
(2)  bekezdésben meghatározott adatait, valamint azok változását a  munkáltatói jogkör gyakorlója,” 
szövegrész helyett az „anyakönyvvezető (2)  bekezdésben meghatározott adatait, valamint azok változását 
a  fővárosi és megyei kormányhivatal, az  elektronikus anyakönyvi rendszerben adatok rögzítésére jogosult 
egyéb személyek (2) bekezdésben meghatározott adatait, valamint azok változását, továbbá” szöveggel,

23. 73.  § (4)  bekezdés f )  pontja az „az anyakönyvi bejegyzés folyószámát vagy egyedi elektronikus anyakönyvi 
azonosítóját és” szövegrész helyett az „az anyakönyvi bejegyzés egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítóját, 
az  elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról kiállított anyakönyvi okirat esetén az  anyakönyvi 
bejegyzés folyószámát,” szöveggel,

24. 73/A. § (2) bekezdés c) pontja a „tényét,” szöveg helyett a „tényét, helyét és idejét” szöveggel,
25. 73/A.  § (2)  bekezdés d)  pontja a  „2002. december 15. előtt történt utónév-módosítást a  hatálybalépés 

megjelölésével” szövegrész helyett a  „gyermek és a  szülők igazolt nem magyar állampolgárságát, 
hontalanságát vagy ismeretlen állampolgárságát, magyar állampolgárságának megszerzését vagy 
megszűnését” szöveggel,

26. 73/A.  § (2)  bekezdés e)  pontja a „tény szerinti örökbefogadás esetén az  örökbefogadás” szövegrész helyett 
az  „a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti nyilatkozat esetén annak 
tényét és a vér szerinti szülő vagy szülők 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt adatát, vagy – ha 
a papír alapú anyakönyvbe az örökbefogadás tényét jegyezték be – az örökbefogadás” szöveggel,

27. 81.  §-a az  „anyakönyvben és” szövegrész helyett az  „anyakönyvben,” szöveggel, a  „nyilvántartásában” 
szövegrész helyett a  „nyilvántartásában, az  okirat-nyilvántartásban és a  jogosultsági nyilvántartásban” 
szöveggel,

28. 81/D.  § (1)  bekezdése a  „jogosult átvenni” szövegrész helyett a  „jogosult átvenni, vagy a  papír alapú 
anyakönyvből jogosult megtekinteni és átvenni” szöveggel,

29. 89.  § (4)  bekezdése a  „valamint” szövegrész helyett a  „menekült vagy oltalmazott jogállását, valamint” 
szöveggel

lép hatályba.

35. §  Nem lép hatályba az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus 
anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított
a) 4. § (3) bekezdésében a „vagy,” szövegrész,
b) 11. § (3) bekezdése,
c) 48. § (4) bekezdése,
d) 60. § (2) bekezdése,
e) 69/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában az „elhalt személy esetén” szövegrész.

36. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 1. melléklete 
a 2. melléklet szerint módosul.
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37. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 1. melléklete 
a 3. melléklet szerint módosul.

14. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

38. §  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010.  évi LXXV.  törvény 11.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „telefonos” 
szövegrész helyébe az „országos telefonos” szöveg lép.

15. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
CXXVI. törvény módosítása

39. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Khtv.) 
20/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hivatalvezetőt a  kormánymegbízott javaslatára a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter nevezi 
ki és menti fel. A  hivatalvezető felett – a kinevezés és a  felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat 
a  kormánymegbízott gyakorolja. Amennyiben a  hivatalvezetővel szemben fegyelmi büntetésként hivatalvesztés 
büntetés kiszabása indokolt, a  kormánymegbízott erre irányuló javaslatáról a  közigazgatás-szervezésért felelős 
miniszter dönt. A  kormánymegbízott javaslatában tájékoztatja a  közigazgatás-szervezésért felelős minisztert 
a  lefolytatott fegyelmi eljárás megállapításairól, eredményéről, valamint a  fegyelmi vétség egyéb releváns 
körülményeiről.”

 (2) A Khtv. 20/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hivatalvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, 
szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a  közérdekű önkéntes tevékenység 
kivételével – nem létesíthet, nem lehet országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati képviselő, képviselő-testület 
bizottságának nem képviselő tagja, fővárosi, megyei közgyűlés tagja, polgármester, megyei közgyűlés elnöke, 
főpolgármester, alpolgármester, megyei közgyűlés alelnöke, főpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat 
elnöke és nemzetiségi önkormányzati képviselő.”

 (3) A Khtv. 9/A. alcíme a következő 20/G. §-sal egészül ki:
„20/G.  § (1) Amennyiben jogszabály olyan közigazgatási hatósági eljárásért határoz meg igazgatási szolgáltatási 
díjat, amely a kormányablak hatáskörébe tartozik, ideértve, amikor a kormányablak a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a  továbbiakban: Ket.) 19.  § (1a)  bekezdése alapján jár el, úgy 
a  kormányablak eljárásáért a  jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj – ha jogszabály eltérően 
nem rendelkezik – a fővárosi és megyei kormányhivatal bevételét képezi, és azt a közigazgatás-szervezésért felelős 
miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott módon kell 
megfizetni.
(2) Amennyiben jogszabály olyan közigazgatási hatósági eljárásért határoz meg igazgatási szolgáltatási díjat, amely 
eljárásban a kormányablak a Ket. szerinti közreműködő hatóságként jár el, és a kérelem a kormányablakhoz kerül 
benyújtásra, úgy a  jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat a  közigazgatás-szervezésért felelős 
miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott módon kell 
megfizetni.”

 (4) A Khtv. a következő 21/B. §-sal egészül ki:
„21/B. § (1) Felhatalmazást kap a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, hogy a kormányablakok működésének 
személyi és technikai feltételeit rendeletben szabályozza.
(2) Felhatalmazást kap a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, hogy a kormányablaknak a saját hatáskörben, 
illetve közreműködő hatóságként történő eljárására vonatkozóan az  igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatos 
részletes szabályokat az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.”

 (5) A  Khtv. 11.  § (4)  bekezdésében a  „2011.  évi CXCIX.  törvény” szövegrész helyébe a  „2011.  évi CXCIX.  törvény 
(a  továbbiakban: Kttv.)” szöveg, 20/D.  § (6)  bekezdésében a  „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi 
CXCIX. törvényben” szövegrész helyébe a „Kttv.-ben” szöveg lép.

 (6) Hatályát veszti a  Khtv. 21/A.  § b)  pontjában az „a kormányablakok működésének személyi és technikai feltételeit” 
szövegrész, valamint 24−26. §-a.
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16. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 
módosítása

40. §  A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a  megyei önkormányzati intézmények és a  Fővárosi Önkormányzat 
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.  évi CLIV.  törvény 2.  § (8)  bekezdésében a „más állami 
szervet” szövegrész helyébe a „más állami szervet, illetve a  vállalkozásfejlesztési alapítványok esetén más állami 
szervet vagy megyei önkormányzatot” szöveg lép.

17. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

41. § (1) A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: Mötv.) 85.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az  érintett települési önkormányzatok 
képviselő-testületei az  általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. 
A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba.”

 (2) Az Mötv. 85. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a  (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal 
létrehozására vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a  kormányhivatal vezetője a  határidő 
lejártát követő hónap első napjával kijelöli a  közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A  kijelölést 
követő harminc napon belül kell megkötni a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást. A kijelölés esetén 
is teljesülnie kell az (1)−(2a) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(3b) A  kijelölésről szóló döntés ellen az  érintett önkormányzat képviselő-testülete – jogszabálysértésre 
hivatkozással  – a  döntés közlésétől számított harminc napon belül bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet. 
A kijelölésről szóló döntés elleni keresetindításnak nincs halasztó hatálya a végrehajtásra.”

 (3) Az Mötv. 85. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) A  (7)  bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a  kormányhivatal vezetőjének jóváhagyásával 
megtagadható. A  jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról szóló döntés ellen az  érintett önkormányzat 
képviselő-testülete – jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül bírósági 
felülvizsgálatot kezdeményezhet.”

 (4) Az Mötv. 85. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  (3b) vagy a  (7a)  bekezdés szerinti bírósági felülvizsgálat iránt indított perekben a  polgári perrendtartásról 
szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó fejezetének rendelkezéseit az  e  törvényben foglalt eltéréseknek 
megfelelően kell alkalmazni, és e perekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el.”

 (5) Az Mötv. 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami területi tagozódást érintő területszervezési kezdeményezésről az Országgyűlés, a köztársasági elnök–
az országgyűlési képviselői és az  önkormányzati általános választás éve és az  egyéni választókerület határának 
módosítását érintő területszervezési kezdeményezés esetén az  országgyűlési képviselői általános választás évét 
megelőző év kivételével–évente egy alkalommal dönt.”

 (6) Az Mötv. „Önkormányzati vagyon” alcíme a következő 110/A. §-sal egészül ki:
„110/A.  § A  helyi önkormányzat állammal szemben támasztott – az  egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak 
önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló törvény szerinti – tulajdoni igénye 2014. január 1-jétől bírósági 
eljárásban érvényesíthető.”

 (7) Az Mötv. 140. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  kormányhivatal kezdeményezésére a  közigazgatási és munkaügyi bíróság soron kívüli eljárás keretében 
pótolja a  kormányhivatal vezetője által kijelölt közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések közös 
önkormányzati hivatalának létrehozására vonatkozó megállapodását. ”

 (8) Hatályát veszti az Mötv. 143. § (4) bekezdés a)−c) pontja, 146. § (1)–(2) bekezdése és 146/B. §−146/D. §-a.

18. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

42. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.  évi CCIX.  törvény 61.  § (3)  bekezdés h)−i)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek és a (3) bekezdés a következő j) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatóak]
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„h) a járási hivatalnak,
i) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak,
j) a  nemzetbiztonság, a  honvédelem és a  közbiztonság védelme, a  közvádas bűncselekmények üldözése céljából 
az  arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságnak, ügyésznek, valamint 
bíróságnak.”

19. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

43. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény 5.  §-a a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az integrált ügyfélszolgálat (kormányablak) a 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott adatbázisból papír 
alapú hiteles térképmásolatot adhat ki.”

20. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló  
2012. évi XCIII. törvény módosítása

44. § (1) Hatályát veszti a  járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012.  évi 
XCIII. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 88. § (3) bekezdése.

 (2) Nem lép hatályba a Jtv. 91. § (8) bekezdése.

21. Az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges 
módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvény módosítása

45. § (1) Hatályát veszti az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges 
módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvény 41. §-a, 69. §-a és 81. § j) pontja.

 (2) Nem lép hatályba az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges 
módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvény 46. §-a, 89. §-a és 96. §-a.

22. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a törvény – a (2)−(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) Az  1.  §, a  3.  § (2), (5)−(9)  bekezdése és (12)  bekezdés a), b), f ) és g)  pontja, az  5.  §, a  7.  §, a  10.  §, a  12.  §, a  39.  § 

(3) bekezdése, a 41. §, a 43. § és az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 3. § (3) és (11) bekezdése, valamint (12) bekezdés e) pontja 2014. március 1-jén lép hatályba.
 (4) A  39.  § (2)  bekezdése az  országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló 

Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.
 (5) A 3. § (1), (4) és (10) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, a 6. § (3) bekezdése, a 8. §, a 13. §, a 14. §, a 16−31. §, a 37. § és 

a 3. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.

47. § (1) A 4. § (1) és (3) bekezdése az Alaptörvény G) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 41. § (1)−(5), (7) és (8) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CCXVIII. törvényhez

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet IX. Egyes okmányok kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke 
fejezet II. Személyazonosító igazolvány, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke alcíme a következő 3. ponttal egészül ki:
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„3. Illetékmentes
a) a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 29.  § 
(9)  bekezdésében foglalt esetben a  személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt új személyazonosító 
igazolvány kiadására irányuló eljárás,
b) a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány eltulajdonítása miatt új, a személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás.”

2. melléklet a 2013. évi CCXVIII. törvényhez

 1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított
a) 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 3. pont 3.1. alpontja és 4. pont 4.1. alpontja,
b) 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről cím 3. pont 3.1. alpontja, 3.4. alpontja, 3.6. alpontja és 

3.7. alpontja,
c) 1.  melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 

3. pont 3.1. alpontja, 3.6. alpontja és 3.7. alpontja,
d) 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím 5. pont 5.1. alpontja, 5.2. alpontja, 5.5. alpontja és 

5.6. alpontja, valamint 6. pont 6.1. alpontja
az „alpontja” szövegrész helyett az „alpontja és g) vagy h) pontja” szöveggel lép hatályba.

 2. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított
a) 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 4. pont 4.7. alpontja,
b) 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről cím 3. pont 3.11. alpontja,
c) 1.  melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 

3. pont 3.11. alpontja,
d) 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím 5. pont 5.11. alpontja
a „státusa” szövegrész helyett a „vagy oltalmazott jogállása” szöveggel lép hatályba.

 3. Az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított
a) 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 1. pontja,
b) 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről cím 1. pontja,
c) 1.  melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 

1. pontja,
d) 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím 1. pontja
az „Anyakönyvi” szövegrész helyett az „A szervet megjelölő” szöveggel lép hatályba.

 4. Az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 1. melléklet 
a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 12. pontja az „Az anya és az apa” szövegrész helyett az „A szülő vagy 
a szülők” szöveggel lép hatályba.

3. melléklet a 2013. évi CCXVIII. törvényhez

 1. Az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 1. melléklet 
a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről címe a következő 14. ponttal egészül ki:
„14. A születést bejelentő intézmény neve és címe.”

 2. Az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvénynek az  egyes törvényeknek az  elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 1. melléklet 
d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről címe a következő 15. ponttal egészül ki:
„15. A halálesetet bejelentő intézmény neve és címe.”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 485/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az Európai Közösséget 
létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról  
és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés 87.  cikkének (1)  bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
10. § (1) bekezdésében a „2013. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2014. június 30-áig” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E  rendeletnek az  egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) 
megállapított rendelkezéseit – a  (6)  bekezdésben foglalt eltérésekkel – a  Módr.2. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(6) A  Módr.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban a  szakhatóságnak az  adott ügyfajtára 
vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását 
az eljárást lefolytató hatósággal közölnie.”

2. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

 1. A Rendelet 1. melléklet 1. címe a következő 1.164. ponttal egészül ki:
(1. Egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.164. Körforgalmú csomópont kiépítése a 304. számú főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében.”

 2. A Rendelet 1. melléklete a következő 4. címmel és 4.1–4.2. ponttal egészül ki:
„4. Egyes országos vízi közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája
4.1. Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.
4.2. Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.”

A Kormány 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők  
és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.5. pontjában,
a 11.  § (2)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (1) bekezdés 1.1. pontjában,
a 12.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az  e  rendeletben meghatározottak szerint – az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 4. § (3) bekezdésében foglalt 
kivételekkel – építésügyi vizsgát tesz és építésügyi szakmai továbbképzést teljesít
a) az  Éhk. 1.  § (1)–(5)  bekezdésében és 3.  §-ában meghatározott építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

ügyekben döntéshozói és döntés-előkészítői feladatokat ellátó köztisztviselő és kormánytisztviselő,
b) a műemlékkel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos munkakört ellátó kormánytisztviselő, és
c) a  közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2.  mellékletében 

meghatározott „Építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi igazgatási feladatok jogi támogatása” 
munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő

[az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: köztisztviselő].
 (2) Az  építésügyi vizsgáztatással és az  építésügyi szakmai továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának 

szakmai irányítását és felügyeletét az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el. A szakmai 
továbbképzés irányítása tekintetében az  e  rendeletben nem szabályozott kérdésekben az  irányítási jogkört 
a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

2. Szakmai továbbképzés

2. § (1) A  köztisztviselő a  közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
rendszerhez illeszkedően, az e  rendeletben meghatározottak szerint a közigazgatási alapvizsga letételét követően 
szakmai továbbképzésen vesz részt. Az  alapvizsgával rendelkező köztisztviselő első szakmai továbbképzési 
időszaka 2014. január 1-jével kezdődik. A  közigazgatási alapvizsgával nem rendelkező köztisztviselő első szakmai 
továbbképzési időszaka az  alapvizsga letételét követően kezdődik. Az  alapvizsga letétele alól mentességgel 
rendelkező köztisztviselő szakmai továbbképzési időszaka a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.
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 (2) A  szakmai továbbképzés célja a  köztisztviselő szakmai felkészültségéhez, valamint az  egységes jogalkalmazáshoz 
szükséges ismeretek biztosítása az  adott továbbképzési időszak alatt bekövetkező jogszabályi változások 
figyelembevételével.

 (3) Munkakörhöz kapcsolódó szakmai továbbképzés esetén a  miniszter gondoskodik arról, hogy a  szakmai 
továbbképzés lebonyolításához egységes továbbképzési program álljon rendelkezésre. Az  építésügyet érintő 
szabályozási környezet vagy a  szervezeti rendszer átalakítása esetén a  miniszter a  szakmai továbbképzési 
programban nem szereplő szakmai továbbképzést is elrendelhet.

 (4) A szakmai továbbképzés tematikáját az 1. melléklet tartalmazza, amelyből
a) az 1. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti köztisztviselőnek az 1. melléklet A), B) és C) pontjában,
b) az  1.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti köztisztviselőnek az  1.  melléklet A)  pont 1–4., 9., 11., 15–16. és 

18. alpontjában, valamint B), C) és D) pontjában
foglalt témakörökből kell szakmai továbbképzést teljesítenie.

 (5) A továbbképzési programot évente a tematikában meghatározott témakörök alapján kell elkészíteni. Az építésügyi 
vizsgával vagy az  annak letétele alóli mentességgel nem rendelkező köztisztviselő az  első szakmai továbbképzési 
időszakát a  3.  § (2)  bekezdése szerint teljesíti. Az  építésügyi vizsgával vagy az  annak letétele alóli mentességgel 
rendelkező köztisztviselő az első szakmai továbbképzési időszakát a (4) bekezdés szerinti tartalmú továbbképzéssel 
teljesíti, amely a  közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
80 tanulmányi pontnak felel meg.

 (6) A (4) bekezdés szerinti szakmai továbbképzést
a) az  első fokú hatóság köztisztviselője részére a  fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és 

örökségvédelmi hivatala,
b) a másodfokú hatóság köztisztviselője részére a miniszter a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, 

Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LLTK) bevonásával
szervezi.

 (7) A  szakmai továbbképzést szervező a  szakmai továbbképzés teljesítésére a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott, 
a miniszter által kidolgozott továbbképzési program alapján – a következő évre vonatkozóan, minden év november 
30-ig – éves továbbképzési tervet készít.

3. Építésügyi vizsga

3. § (1) Az építésügyi vizsga célja, hogy a vizsgázó
a) bizonyítsa, hogy birtokában van az  általános közigazgatási ismeretek mellett olyan speciális építésügyi 

igazgatási ismereteknek, amellyel alkalmassá válik az építésügyi és építésfelügyeleti, valamint a műemlékkel 
és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos hatósági feladatok közé tartozó eljárások lefolytatására, 
a  döntések jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítésére vagy meghozatalára, az  ellenőrzések 
lefolytatására;

b) megalapozott ismeretet szerezzen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok körében az eljárások 
elektronikus formában történő ügyintézéséről, a  döntések elektronikus formában történő megfelelő 
előkészítéséről, illetve meghozataláról, ennek keretében az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 
támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) és az  elektronikus építési napló 
alkalmazási ismeretéből.

 (2) A  köztisztviselő az  építésügyi vizsgát az  első szakmai továbbképzési időszak első félévében teljesíti, amely 
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló jogszabályban meghatározott 32 tanulmányi pontnak felel meg. 
A köztisztviselő az első továbbképzési időszakra előírt szakmai továbbképzési kötelezettségét teljesíti az építésügyi 
vizsga letételével.

 (3) Az építésügyi vizsgát
a) az  első fokú hatóság köztisztviselője részére a  fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és 

örökségvédelmi hivatala,
b) a másodfokú hatóság köztisztviselője részére a miniszter az LLTK bevonásával
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: vizsgaszervező]
szervezi.
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4. § (1) A  köztisztviselő az  építésügyi vizsgát megelőzően a  vizsgaszervező által biztosított felkészítő tanfolyamon vesz 
részt. A felkészítés tartalma nem terjedhet túl az építésügyi vizsgakövetelményekben meghatározott témakörökön, 
valamint az annak alapján kiadott tananyag tartalmán.

 (2) Az  építésügyi vizsga 3.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti szervezését és a  vizsgával kapcsolatos feladatok 
végrehajtását a miniszter szakmai irányítása és felügyelete mellett az LLTK látja el.

 (3) Az építésügyi vizsga tematikáját a 2. melléklet tartalmazza.
 (4) Az  1.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti köztisztviselőnek a  2.  melléklet A), B) és C)  pontjában foglalt 

témakörökből kell vizsgát tenni. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztisztviselőnek a 2. melléklet A) pont 7., 13., 
19. és 23. alpontjában, valamint B), C) és D) pontjában foglalt témakörökből kell vizsgát tennie.

 (5) Az LLTK a miniszter szakmai irányítása és felügyelete mellett gondoskodik
a) az építésügyi vizsgaszabályzat elkészítéséről,
b) az építésügyi vizsga követelményeihez igazodó felkészítő tananyag elkészítéséről,
c) a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató készítéséről,
d) az ellenőrző kérdések összeállításáról és azok közzétételéről, valamint
e) az írásbeli és az elektronikus vizsgakérdések összeállításáról.

 (6) A miniszter hagyja jóvá
a) az építésügyi vizsgaszabályzatot, valamint
b) az (5) bekezdés b) pontja szerinti tananyagot,
amelyeket a tárgyévet megelőző év november 30-áig a miniszter által működtetett e-epites.hu honlapon közzé kell 
tenni.

 (7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti tananyagot évente felül kell vizsgálni.
 (8) A  munkáltató közigazgatási szerv a  vizsgára kötelezett köztisztviselők névsorát a  vizsgakötelezettség 

keletkezésének időpontjától számított 15 napon belül megküldi a vizsgaszervezőnek.

5. § (1) A vizsgaszervező az építésügyi vizsga teljesítésére negyedéves bontásban éves vizsgatervet készít.
 (2) Az  építésügyi vizsgát 3 tagú Építésügyi Vizsgabizottság (a továbbiakban: bizottság) bírálja el. A  bizottság tagja, 

valamint a szakmai továbbképzésen oktató – a (3) bekezdésben foglaltak teljesítése mellett – a miniszter által kijelölt 
személy lehet.

 (3) Az építésügyi vizsgán vizsgáztató, valamint a szakmai továbbképzésen oktató az lehet, aki rendelkezik
a) az oktatott témakör, illetve a vizsgakövetelmény szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel,
b) az 1. melléklet A) és D) pontjában, valamint a 2. melléklet A) és D) pontjában foglalt – az oktatott témakör, 

illetve a vizsgakövetelmény szerinti – területen szerzett legalább 10 éves, ebből
ba) legalább 5 éves hatósági, vagy
bb) legalább 5 éves műemlékvédelmi

 gyakorlattal,
c) az 1. melléklet B) és C) pontjában, valamint a 2. melléklet B) és C) pontjában foglalt témakörök tekintetében 

az oktatott témakörrel, illetve a vizsgakövetelménnyel összefüggő szakmai gyakorlattal és
d) a miniszter által szervezett, beszámolóval záruló felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolásával.

6. § (1) Az építésügyi vizsga formája írásbeli, és a 2. melléklet B) és C) pontja szerinti témakörök vonatkozásában interaktív 
(elektronikus teszt). Az  építésügyi vizsga megoldására 240 perc áll rendelkezésre, amelyből a  2.  melléklet B) és 
C) pontja szerinti témakör 60-60 percet vesz igénybe.

 (2) Az építésügyi vizsga eredményét témánként és ismeretkörönként pontérték alapján, százalékban kell meghatározni, 
és azt megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel kell ellátni. A  megfelelt minősítéshez valamennyi témakörben 
legalább 70%-os eredmény szükséges.

 (3) Az építésügyi vizsga a 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül korlátlanul ismételhető.
 (4) Eredményes vizsga esetén a teljesítést igazoló tanúsítványt a 3. mellékletben meghatározott formában kell kiállítani.
 (5) Az  építésügyet érintő szabályozási környezet vagy a  szervezeti rendszer átalakítása esetén a  köztisztviselőnek 

a  2.  mellékletben foglalt témakörök változással érintett részeiből a  miniszter rendkívüli szakmai vizsgát is 
elrendelhet. A rendkívüli vizsgára egyebekben a vizsgára vonatkozó rendelkezések az irányadók.
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4. Záró rendelkezések

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

8. § (1) Aki e rendelet hatálybalépéséig
a) az elektronikus építési napló ismereteiből vizsgát tett, annak az építésügyi vizsga elektronikus építési napló 

ismeretek vizsgarészéből nem kell vizsgát tennie,
b) építésügyi vizsgát tett, vagy építési jogi szakokleveles mérnöki végzettséget szerzett, mentesül az építésügyi 

vizsga 2. melléklet A) pontja szerinti építésügyi témakörök vizsgarész teljesítésének kötelezettsége alól,
c) teljes körű vagy részleges mentességet kapott az  építésügyi vizsga letételének kötelezettsége alól, 

az e rendelet szerinti építésügyi vizsgát teljesíteni köteles.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti, valamint annak a  köztisztviselőnek, akinek 2014. július 1-jéig megkezdődött 

a továbbképzési kötelezettsége, az építésügyi vizsgát a szakmai továbbképzési időszak első évében 2014. december 
31-ig kell teljesíteni.

 (3) A  2014. évben esedékes vizsgakötelezettek névsorát a  munkáltató közigazgatási szerv legkésőbb 2014. február 
28-ig küldi meg a vizsgaszervezőnek.

 (4) A vizsgaszervező a 2014. évre vonatkozó vizsgatervet és a vizsga felkészítő időbeosztását legkésőbb 2014. március 
31-ig készíti el és teszi közzé. Az LLTK a 2014. évre vonatkozó éves továbbképzési tervet, a felkészítő tananyagot és 
az építésügyi vizsgaszabályzatot legkésőbb 2014. március 31-ig készíti el és teszi közzé az e-epites.hu honlapon.

 (5) Az oktatói, illetve vizsgáztatói feladatok ellátására 2014. január 1-jétől folyamatosan lehet jelentkezni az LLTK-nál.

9. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. §  A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

11. § (1) Az Éhk. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § Az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselőnek és kormánytisztviselőnek 
az  építésügyi, az  építésfelügyeleti és az  örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és 
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott építésügyi vizsgát kell teljesítenie.”

 (2) Az Éhk. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. §  Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a  teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § Amennyiben nem állnak rendelkezésre az  építési termékekre alkalmazandó harmonizált szabványok 
vagy európai műszaki értékelés, az  Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban az  adott ország 
előírásaival összhangban előállított, illetve forgalomba hozott, vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes valamely EFTA-államban az  adott ország előírásaival összhangban előállított építési 
termékek az építményekbe betervezhetők és beépíthetők, feltéve, hogy ezek az építési termékek az e rendelet által 
előírttal egyenértékű szintű védelmet biztosítanak az élet- és egészségvédelem, a biztonság és az adott célra való 
alkalmasság tekintetében.”

13. §  Hatályát veszti az  építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi 
vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről szóló 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

ÉPÍTÉSÜGYI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS TÉMAKÖREI

A)  ÉPÍTÉSÜGYI TÉMAKÖRÖK
 1. Az országos településrendezési és építési követelmények alkalmazása az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokban
 2. A településrendezési eszközök alkalmazása az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban
 3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság eljárásai
 4. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés
 5. Szabálytalan építési tevékenység feltárása, az építésügyi szankciórendszer alkalmazása
 6. Építésügyi bírság kiszabása
 7. Építésfelügyeleti bírság kiszabása
 8. Építésügyi és építésfelügyeleti kötelezések végrehajtása
 9. Az Országos Építésügyi Nyilvántartás használata az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban
 10. Építési termékek építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó szabályok alkalmazása az építésügyi 

és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban
 11. Az energetikai követelmények alkalmazása az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban
 12. Az építésügyi szabványok alkalmazása
 13. Az építményekkel szemben támasztott követelmények
 14. A műemlékek védelmével kapcsolatos építésügyi szabályok
 15. Építésügyi fogalomrendszer
 16. Az építésügyi eljárásokban a szakhatóságokra vonatkozó előírások
 17. Az építőipari kivitelezésre vonatkozó előírások
 18. Az építési napló
 19. Az építési folyamat szereplői
 20. Általános jogi ismeretek
 21. Higiénés és egészségvédelmi alapismeretek
 22. Tűzvédelmi alapismeretek
B)  ÉTDR TÉMAKÖRÖK
 1. Az ÉTDR által használt adatok és iratok köre, típusa
 2. Ügyféloldali cselekmények
 3. Építésügyi hatósági eljárási cselekmények
 4. Hatósági eljárásokhoz kapcsolódó hatósági cselekmények
 5. Társhatóságok közreműködése: szakhatóság, településképi véleményezés, belföldi jogsegély
C)  ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ TÉMAKÖRÖK
 1. Az e-építési napló által használt szerepkörök
 2. Az e-építési napló készenlétbe helyezésével kapcsolatos cselekmények
 3. Az e-építési napló rendszere
 4. Az e-építési napló vezetésével kapcsolatos vállalkozó kivitelezői cselekmények
 5. Az e-építési naplóhoz kapcsolódó hatósági cselekmények
D)  MŰEMLÉKVÉDELMI TÉMAKÖRÖK
 1. Műemlékvédelem alapjai
 2. A műemlékvédelem mint hatósági tevékenység
 3. Műemlékfelügyeleti tevékenység ismeretei
 4. Műemlékvédelem sajátos tárgyai és területei
 5. Műemlékek kutatása
 6. Műemlékek (és tartozékok, berendezések) helyreállítása, rekonstrukciója

6.1. Műemléki restaurálás és konzerválás
6.2. Épületdiagnosztika és épületkárosító tényezők
6.3. Történeti építőanyagok alapismeretei
6.4. Történeti épületszerkezetek védelme
6.5. Műemlék-tartozékok, berendezések és felszerelések védelme

 7. Műemlékek fenntartása, megőrzése
 8. Műemlékek fejlesztése, korszerűsítése
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2. melléklet a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA TÉMAKÖREI

A)  ÉPÍTÉSÜGYI TÉMAKÖRÖK
 1. Az Országgyűlés, a Kormány és az építésügyért felelős miniszter építésüggyel kapcsolatos feladatai
 2. A sajátos építményfajták viszonya az általános építésügyi szabályokhoz
 3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági rendszer
 4. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladat- és hatáskörök
 5. Az építményekkel szemben támasztott követelmények, az  országos településrendezési és építési követelmények 

alkalmazása az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban
 6. A településrendezési eszközök alkalmazása az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban
 7. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság eljárásai
 8. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés
 9. Szabálytalan építési tevékenység feltárása, építésügyi szankciórendszer alkalmazása
 10. Építésügyi bírság kiszabása
 11. Építésfelügyeleti bírság kiszabása
 12. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági döntések végrehajtása
 13. Az Országos Építésügyi Nyilvántartás használata az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban
 14. Az önkormányzatok építésüggyel kapcsolatos feladatai
 15. Építési termékek építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó szabályok alkalmazása az építésügyi 

és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban
 16. Az energetikai követelmények alkalmazása az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban
 17. Az építésügyi szabványok alkalmazása
 18. A műemlékek védelmével kapcsolatos építésügyi szabályok
 19. Építésügyi fogalomrendszer
 20. Az építészeti értékek védelmének eszközei
 21. A világörökség védelmével kapcsolatos építésügyi szabályok
 22. Tervtanácsok működése
 23. Az építésügyi eljárásokban a szakhatóságokra vonatkozó előírások
 24. Építésügyi hatóság, mint szakhatóság
 25. Az építőipari kivitelezésre vonatkozó előírások
 26. Az építési napló
 27. Az építési folyamat szereplői
 28. Építésügyi hatósági határozat szerkesztése
B)  ÉTDR TÉMAKÖRÖK
 1. Az ÉTDR által használt adatok és iratok köre, típusa
 2. Ügyféloldali cselekmények
 3. Építésügyi hatósági eljárási cselekmények
 4. Hatósági eljárásokhoz kapcsolódó hatósági cselekmények
 5. Társhatóságok közreműködése: szakhatóság, településképi véleményezés, belföldi jogsegély
C)  ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ TÉMAKÖRÖK
 1. Az e-építési napló által használt szerepkörök
 2. Az e-építési napló készenlétbe helyezésével kapcsolatos cselekmények
 3. Az e-építési napló rendszere
 4. Az e-építési napló vezetésével kapcsolatos vállalkozó kivitelezői cselekmények
 5. Az e-építési naplóhoz kapcsolódó hatósági cselekmények
D)  MŰEMLÉKVÉDELMI TÉMAKÖRÖK
 1. Műemlékvédelem alapjai
 2. A műemlékvédelem mint hatósági tevékenység
 3. Műemlékfelügyeleti tevékenység ismeretei
 4. Műemlékvédelem sajátos tárgyai és területei
 5. Műemlékek kutatása
 6. Műemlékek (és tartozékok, berendezések) helyreállítása, rekonstrukciója
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6.1. Műemléki restaurálás és konzerválás
6.2. Épületdiagnosztika és épületkárosító tényezők
6.3. Történeti építőanyagok alapismeretei
6.4. Történeti épületszerkezetek védelme
6.5. Műemlék-tartozékok, berendezések és felszerelések védelme

 7. Műemlékek fenntartása, megőrzése
 8. Műemlékek fejlesztése, korszerűsítése

3. melléklet a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Szám: .............

 

TANÚSÍTVÁNY
építésügyi vizsgáról

Ezt a  tanúsítványt .............................................. részére állítottuk ki, aki .................................... városban (községben) ......... év 
......... hó ......... napján született, anyja neve: ...............................................
Nevezett az  építésügyi, az  építésfelügyeleti és az  örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és 
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet szerint

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGÁT TETT

Építésügyi témakörökből

ÉTDR témakörökből

Elektronikus építési napló témakörökből

Műemlékvédelmi témakörökből*

Kelt: .................., .......... év ............. hó ......... nap
P. H.

 ...................................................................... ...................................................................... 
 vizsgabizottság tagja vizsgabizottság tagja

...................................................................... 
vizsgabizottság elnöke

* A megfelelő témakör vagy témakörök aláhúzandók.
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4. melléklet a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Az Éhk. 1. melléklet II. részében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C

Sor- 

szám
Megye

Járási (fővárosi kerületi) 

hivatal építésügyi 

és örökségvédelmi 

hivatalának központja

Járási (fővárosi kerületi) hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalának 

illetékességi területe]

„

20. Budapest I. kerület az 1. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott feladatok 
tekintetében: I. kerület, II. kerület, III. kerület, XI. kerület,  
XII. kerület, XX. kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület

V. kerület az 1. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott feladatok 
tekintetében: IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület,  
VIII. kerület, IX. kerület, X. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület,  
XV. kerület, XVI. kerület, XVII. kerület, XVIII. kerület, XIX. kerület, 
Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület

”

A Kormány 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és 
az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint 
a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági 
feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 20. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre 
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának 
rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló  
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az  e  tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az  ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 9.  § (1) és 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására az általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban: Rendőrség) jelöli ki.
(2) A Kkt. 21. § (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti bírságolással kapcsolatos
a) első fokú eljárás lefolytatására
aa) a Vas megyei rendőrfőkapitány Baranya megye, Győr-Moson-Sopron megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom 
megye, Somogy megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye, valamint Budapest,
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ab) a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitány Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, Nógrád megye és Pest megye
területén elkövetett jogsértések esetében rendelkezik illetékességgel;
b) másodfokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel a budapesti rendőrfőkapitány rendelkezik hatáskörrel.”

 (2) Az R1. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontja szerinti bírságolással kapcsolatos
a) első fokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel a Vas megyei rendőrfőkapitány,
b) másodfokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel a budapesti rendőrfőkapitány
rendelkezik hatáskörrel.”

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1)  bekezdés a)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az  1.  mellékletben 
meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]
„f ) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben,”
(meghatározott, a  közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó 
rendelkezést megsérti.)

3. §  Az R2. 12/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  Kkt. 20.  § (1)  bekezdés l)  pontjában meghatározott rendelkezés megszegése esetén a  jármű vezetője 
a  jármű használatára vonatkozó jogosultságot a  helyszíni ellenőrzés során a  Kkt. 25/B.  § (5)  bekezdésében 
meghatározottak szerint nem igazolja, azonban az eljáró hatóságnál az ellenőrzés időpontjára vonatkozó jogszerű 
használatot 8 napon belül igazolja, a bírság összege 30 000 forint.”

4. §  Az R2. 13.  § (1)  bekezdésében az  „a bírság összege 30 000 forint” szövegrész helyébe az  „a bírság összege 
a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti az R2. 2. § i) pontja.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2014. február 1-jén lép hatályba.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 36/2013. (XII. 17.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 3,00%.

2. § (1) Ez a rendelet 2013. december 18-án lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 25/2013. (XI. 26.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 72/2013. (XII. 17.) BM rendelete
a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81.  § 
d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a  katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 72/2013. (XII. 17.) BM rendelethez

 1. Az R. 1. mellékletében az Észak-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 3. sora helyébe a következő 3. sor lép:
„3. XIV. kerület  I.”

 2. Az R. 1. mellékletében a Dél-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 5. sora helyébe a következő 5. sor lép:
„5. XXIII. kerület  I.”

 3. Az  R. 1.  mellékletében a  Mohács székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 11. sora helyébe a  következő 
11. sor lép:
„11. Hásságy   II.”

 4. Az  R. 1.  mellékletében a  Mohács székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 30. sora helyébe a  következő 
30. sor lép:
„30. Pócsa   II.”

 5. Az R. 1. mellékletében a Békéscsaba székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 5. sora helyébe a következő 
5. sor lép:
„5. Csabaszabadi  III.”

 6. Az R. 1. mellékletében a Békéscsaba székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 28. sora helyébe a következő 
28. sor lép:
„28. Telekgerendás  II.”

 7. Az  R. 1.  mellékletében a  Szeghalom székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 2. sora helyébe a  következő 
2. sor lép:
„2. Bucsa   II.”

 8. Az  R. 1.  mellékletében a  Miskolc székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 10. sora helyébe a  következő 
10. sor lép:
„10. Bükkszentkereszt  II.”

 9. Az R. 1. mellékletében a Tiszaújváros székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 16. sora helyébe a következő 
16. sor lép:
„16. Hejőpapi   II.”
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 10. Az  R. 1.  mellékletében a  Szeged székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 13. sora helyébe a  következő 
13. sor lép:
„13. Domaszék  III.”

 11. Az  R. 1.  mellékletében a  Szeged székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 34. sora helyébe a  következő 
34. sor lép:
„34. Pusztaszer  III.”

 12. Az  R. 1.  mellékletében a  Szeged székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 37. sora helyébe a  következő 
37. sor lép:
„37. Sándorfalva  III.”

 13. Az  R. 1.  mellékletében a  Szeged székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 38. sora helyébe a  következő 
38. sor lép:
„38. Szatymaz   III.”

 14. Az  R. 1.  mellékletében a  Szentes székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 15. sora helyébe a  következő 
15. sor lép:
„15. Szentes   I.”

 15. Az  R. 1.  mellékletében a  Kapuvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 48. sora helyébe a  következő 
48. sor lép:
„48. Vág   II.”

 16. Az  R. 1.  mellékletében a  Sopron székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 12. sora helyébe a  következő 
12. sor lép:
„12. Fertőrákos  III.”

 17. Az R. 1. mellékletében az Eger székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 53. sora helyébe a következő 53. sor 
lép:
„53. Sirok   I.”

 18. Az  R. 1.  mellékletében a  Gyöngyös székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 1. sora helyébe a  következő 
1. sor lép:
„1. Abasár   II.”

 19. Az  R. 1.  mellékletében a  Gyöngyös székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 3. sora helyébe a  következő 
3. sor lép:
„3. Apc   II.”

 20. Az R. 1. mellékletében a Salgótarján székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 38. sora helyébe a következő 
38. sor lép:
„38. Mátranovák  III.”

 21. Az R. 1. mellékletében a Monor székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 26. sora helyébe a következő 26. sor 
lép:
„26. Újhartyán  II.”

 22. Az R. 1. mellékletében a Barcs székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 30. sora helyébe a következő 30. sor 
lép:
„30. Lábod   II.”

 23. Az R. 1. mellékletében a Siófok székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 16. sora helyébe a következő 16. sor 
lép:
„16. Bonnya   II.”

 24. Az R. 1. mellékletében a Siófok székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 18. sora helyébe a következő 18. sor 
lép:
„18. Fiad   II.”

 25. Az R. 1. mellékletében a Siófok székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 28. sora helyébe a következő 28. sor 
lép:
„28. Kisbárapáti  II.”

 26. Az R. 1. mellékletében a Siófok székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 58. sora helyébe a következő 58. sor 
lép:
„58. Szólád   II.”

 27. Az  R. 1.  mellékletében a  Fehérgyarmat székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 52. sora helyébe a  következő 
52. sor lép:
„52. Nyírmada  II.”
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 28. Az  R. 1.  mellékletében a  Kisvárda székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 16. sora helyébe a  következő 
16. sor lép:
„16. Kisvárda   I.”

 29. Az R. 1. mellékletében a Mátészalka székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 18. sora helyébe a következő 
18. sor lép:
„18. Mátészalka  I.”

 30. Az R. 1. mellékletében az Ajka székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 25. sora helyébe a következő 25. sor 
lép:
„25. Halimba   I.”

 31. Az R. 1. mellékletében az Ajka székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 78. sora helyébe a következő 78. sor 
lép:
„78. Szőc   I.”

 32. Az R. 1. mellékletében a Pápa székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 14. sora helyébe a következő 14. sor 
lép:
„14. Egyházaskesző  II.”

 33. Az R. 1. mellékletében a Pápa székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 34. sora helyébe a következő 34. sor 
lép:
„34. Nemesgörzsöny  II.”

A nemzetgazdasági miniszter 61/2013. (XII. 17.) NGM rendelete
a technikai kamatlábak legnagyobb mértékéről

A biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  élet-, és betegségbiztosítási díjkalkulációnál, díjtartalék számításnál, továbbá a  baleset- és felelősségbiztosítási 
díjkalkulációnál, járadéktartalék számításnál alkalmazható technikai kamatlábak legnagyobb mértéke:
a) a forintban fennálló kötelezettségek esetében évi 2,9%;
b) az euróban fennálló kötelezettségek esetében évi 1,9%;
c) az egyéb pénznemben fennálló kötelezettség esetén az adott pénznemet kibocsátó állam által a leghosszabb 

futamidőre kibocsátott kötvény hozamának legfeljebb 60%-a és a b) pontban meghatározott mérték közül 
az alacsonyabb.

 (2) A  felelősségbiztosítási járadéktartalék számításánál alkalmazható technikai kamatláb legnagyobb mértéke 
forintban, illetve egyéb pénznemben fennálló kötelezettségek esetében évi 0%.

 (3) A rendelet hatálybalépésekor már megkötött, az (1) bekezdésben meghatározott biztosítási szerződések esetében, 
ha a szerződéshez járadékszolgáltatás is kapcsolódik, a  járadék technikai kamatlábának rögzítése esetén a  járadék 
díjkalkulációjánál és díjtartalékának számításánál legfeljebb az  (1)  bekezdésben meghatározott mértékű technikai 
kamatláb alkalmazható.

2. §  Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

3. §  A  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény előírásainak megfelelően terjesztett, 
azonban az  e  rendelet előírásainak meg nem felelő biztosítási termék tartalékolásánál az  eredetileg rögzített 
technikai kamatlábat kell alkalmazni.

4. §  Hatályát veszti a technikai kamatlábak legnagyobb mértékéről szóló 14/2005. (III. 30.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 62/2013. (XII. 17.) NGM rendelete
a Stabilitás Megtakarítási Számla vezetésére, a Stabilitás Megtakarítási Számlára történő befizetésről, 
valamint az onnan történő kifizetésről kiállítandó igazolásra, a hitelintézet által a Stabilitás Megtakarítási 
Számla megnyitásáról és az arra történt befizetésről teljesítendő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes 
szabályokról

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 2. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 3. § és 5. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (3) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  Stabilitás Megtakarítási Számlára az  ügyfélszámlára, valamint az  értékpapírszámlára vonatkozó rendelkezéseket 
az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  magánszemély számlatulajdonos számla feletti rendelkezése nem teljesíthető, ha a  Stabilitás Megtakarítási 
Számla értékpapír számlájáról más értékpapír-számlára történő átvezetéséről rendelkezik, és az  adó levonásának, 
megfizetésének forrását nem biztosítja.

2. § (1) A  Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet a  stabilitás megtakarítási pénzszámlára a  számlatulajdonos 
által teljesített befizetésről a befizetést követő 8 napon belül az 1. melléklet szerinti adattartalmú igazolást állítja ki.

 (2) A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet a Stabilitás Megtakarítási Számláról a számlatulajdonos részére 
teljesített kifizetésről a kifizetést követő 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adattartalmú igazolást állítja ki.

 (3) A hitelintézet az (1)–(2) bekezdés szerint kiállított igazolás egy eredeti példányát a kiállításának évét követő tizedik 
év utolsó napjáig olvasható formában megőrzi.

3. § (1) A  Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet a  tárgynegyedévben megnyitott Stabilitás Megtakarítási 
Számlák darabszámáról és az  azokra történt befizetések együttes összegéről a  befizetés negyedévét követő hó 
12. napjáig elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatósághoz az erre a célra az állami adóhatóság által 
rendszeresített nyomtatványon.

 (2) Nem kell az  adatszolgáltatást teljesíteni, ha az  adott negyedévben a  hitelintézetnél nem nyitnak meg Stabilitás 
Megtakarítási Számlát.

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

5. §  A 3. § (1) bekezdésétől eltérően a hitelintézet 2013. évre vonatkozóan 2014. január 31-ig teljesíti adatszolgáltatási 
kötelezettségét.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 62/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez

IGAZOLÁS
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/A. §-a szerinti Stabilitás 
Megtakarítási Számlára történt befizetésről

 1.  A Stabilitás Megtakarítási Számlára befizetést teljesítő magánszemély
a) családi és utóneve:
b) születési családi és utóneve:
c) születési helye:
d) születési ideje:
e) anyja születési családi és utóneve:
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f ) lakcíme:
g) adóazonosító jele:

 2.  A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet
a) elnevezése:
b) székhelye:
c) adószáma:

 3.  Jelen okirattal a 2. pontban meghatározott hitelintézet igazolja, hogy az 1. pontban meghatározott magánszemély 
a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti Stabilitás Megtakarítási Számlára 
a következő befizetést teljesítette:
a) a befizetés összege:
b) a befizetés időpontja:

Dátum:
     (cégszerű aláírás)

2. melléklet a 62/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez

IGAZOLÁS
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/A. §-a szerinti Stabilitás 
Megtakarítási Számláról történő kifizetésről

 1.  A Stabilitás Megtakarítási Számla magánszemély számlatulajdonosa
a) családi és utóneve:
b) születési családi és utóneve:
c) születési helye:
d) születési ideje:
e) anyja születési családi és utóneve:
f ) lakcíme:
g) adóazonosító jele:

 2.  A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet
a) elnevezése:
b) székhelye:
c) adószáma:

 3.  Jelen okirattal a 2. pontban meghatározott hitelintézet igazolja, hogy az 1. pontban meghatározott magánszemély 
részére a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti Stabilitás Megtakarítási 
Számláról a  következő kifizetést (ide értve a  Stabilitás Megtakarítási Számláról kivont értékpapírok szokásos piaci 
értékét is) teljesítette, és abból a következő összegű személyi jövedelemadót vonta le:
a) a kifizetés összege:
b) a kifizetés időpontja:
c) a kifizetett összegből levont adó összege:

Dátum:
     (cégszerű aláírás)
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A nemzetgazdasági miniszter 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelete
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában foglalt 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. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) 
MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkáltatónak a  munkaképtelenséget okozó munkabalesetet − az  arról történő tudomásszerzését 
követően – haladéktalanul ki kell vizsgálnia. A  vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni − többek 
között – tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel, hogy az  alkalmas legyen 
a  munkabaleset okainak felderítésére és vita esetén a  tényállás tisztázására. A  munkabaleset kivizsgálásának 
szempontjait a 3. számú melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A MüM rendelet 8. § (1) bekezdésében a „3. számú” szövegrész helyébe a „4/a. ” szöveg lép.
 (2) A MüM rendelet 8. § (2) bekezdésében a „4. számú” szövegrész helyébe a „5. ” szöveg lép.

3. § (1) A MüM rendelet az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.
 (2) A MüM rendelet 4/a. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A MüM rendelet 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §  Hatályát veszti a MüM rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontjában a „magyar” szövegrész.

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez
„3. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

	  

A munkabaleset kivizsgálásának szempontjai 

A munkabaleset vizsgálatakor az esemény térbeni és időbeni környezetében fel kell tárni a veszélyes 
körülményeket és veszélyes cselekedeteket, valamint azokat a tényezőket, melyeknek szerepük 
lehetett a sérülést eredményező mozzanat vagy folyamat beindulásában. 

A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemle eredményét 
szükség szerint jegyzőkönyvben, rajzon, fényképen, videofelvételen rögzíteni kell. 

A munkabalesetről információval rendelkező személyeket - ha szükséges jegyzőkönyvileg - meg 
kell hallgatni. 
Ezek lehetnek: 

- a sérült, 
- a balesetet okozó személy, 
- a szemtanúk, 
- a sérült munkatársa, 
- a sérült közvetlen vezetője. 
A munkabaleset kivizsgálása során meg kell állapítani: 
- a létesítmények, gépek, berendezések, szerszámok, eszközök, a munka tárgya (anyaga) 

biztonságtechnikai állapotát, ennek keretében a munkavédelmi minőségre, üzembe helyezésre, 
műszaki felülvizsgálatra, technológiára, kezelésre, karbantartásra vonatkozó előírások meglétét, 
megfelelőségét, érvényesülését, előre nem látható esemény (pl. üzemzavar, műszaki hiba) fellépését; 

- az egyéni és kollektív védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések, jelzőberendezések, 
védőburkolatok meglétét, megfelelőségét, alkalmazásukra és használatukra vonatkozó előírások 
érvényesülését; 

- a környezeti tényezőket, ezek jelenlétét, mértékét, hatását (szükség esetén műszeres méréssel): 
 1. mechanikai tényezők, 
 2. kémiai tényezők (többek között: gázok, gőzök, por), 
 3. elektromos tényezők, 
 4. zaj és rezgés, 
 5. sugárzás (többek között: világítási tényezők), 
 6. meteorológiai tényezők, 
 7. klímatényezők, 
 8. hőmérséklet hatásai, 
 9. élőlény hatásai, 
10. egyéb ártalmas és/vagy veszélyes hatások; 
- a munkaszervezés, a belső ellenőrzés, irányítás rendszerét, a munkavégzés ütemét, a munkatér 

nagyságát, munkakörnyezetben az ergonómia érvényesülését, utasítást, jelzést, figyelmeztetést adó 
táblák, feliratok létét, minőségét, figyelemelterelő jelenségek, tevékenységek jelenlétét, az üzemi rend 
és tisztaság, az anyagtárolás, szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését, a munkáltatás egyéb 
körülményeit; 

- a balesetet szenvedett munkavállaló (balesetet okozó személy) és társak baleset bekövetkezése 
előtti feladatát, szándékát és cselekedeteit, a környezeti tényezők baleset előtti állapotát; 

- az érintett termelőberendezésekre, munkaeszközökre, munkafolyamatra, sérülti (okozói) és társi 
cselekedetre vonatkozó előírások érvényesülését, az előírástól való eltérés mértékét; 

- a balesetet kiváltó okot, okokat, az eddig felsorolt minden tényező hatásának tételes vizsgálatával, 
a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapításával; 

- hogyan lett volna elkerülhető a munkabaleset; 
- az összes lehetséges javító intézkedést, és ezek függvényében azt, hogy mit kell tenni hasonló 

baleset megelőzése érdekében, mennyi időn belül. 
A munkabaleset vizsgálatának megállapításait olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az így készült 
dokumentumok alkalmasak legyenek a baleset okainak megállapítására és a megállapított 
összefüggések, körülmények tényszerű alátámasztására.” 
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2. melléklet a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez
„4/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
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A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója 

A kitöltési útmutató a munkabalesetek európai statisztikája ESAW (European Statistics of Accidents 
at Work) módszertanának figyelembevételével készült.  
 
A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok alapján a munkáltatónak - számítógéppel, írógéppel 
vagy nyomtatott betűvel - kell kitölteni a munkabaleseti jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) 
valamennyi rovatát az (E) blokk „A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:” 1-6 pontjaihoz 
tartozó kódnégyzetek, továbbá az (F) és a (G) blokkban lévő kódnégyzet, valamint a (J) blokk 
kivételével. Az (E) blokkban lévő sorokba a szöveges meghatározást, választ a munkáltatónak kell 
megadni. Az (E), (F), (G) blokkokban lévő kódnégyzeteket (az (E) blokk 7 pont kivételével), valamint 
a jegyzőkönyv (J) blokkját az illetékes hatóság (munkavédelmi felügyelőség, illetve a 
bányakapitányság) tölti ki. 
A munkabaleset kivizsgálása során a munkáltatónak figyelemmel kell lennie a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 57. §-a (3) bekezdésének h) pontjában foglalt 
előírásra, amely szerint a munkáltató által kijelölt (vagy foglalkoztatott, megbízott) személy feladata a 
munkabalesetek kivizsgálása, valamint az Mvt. 65. §-ának (2) bekezdésében foglalt azon előírásra, 
amely munkabiztonsági szaktevékenységnek minősíti a súlyos munkabaleset, valamint az olyan - 
munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset kivizsgálását, amely kettőnél több 
személy egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását 
okozta.  
 
Nyilvántartási szám: A bejelentésre kötelezett munkabalesetre vonatkozóan a munkáltató által vezetett 
munkabaleseti nyilvántartás szerinti évszám utolsó két számjegyét és a sorszámát kell beírni. 
 
Területi kód: Annak a területnek (Budapest/megye/külföld) a kódszámát kell beírni a kódnégyzetekbe, 
ahol a munkabaleset bekövetkezett.  

 Kódszám  Terület 
 01  Budapest 
 02  Baranya 
 03  Bács-Kiskun 
 04  Békés 
 05  Borsod-Abaúj-Zemplén 
 06  Csongrád 
 07  Fejér 
 08  Győr-Moson-Sopron 
 09  Hajdú-Bihar 
 10  Heves 
 11  Komárom-Esztergom 
 12  Nógrád 
 13  Pest 
 14  Somogy 
 15  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 16  Jász-Nagykun-Szolnok 
 17  Tolna 
 18  Vas 
 19  Veszprém 
 20  Zala 
 21  Külföld 

”
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A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója 

A kitöltési útmutató a munkabalesetek európai statisztikája ESAW (European Statistics of Accidents 
at Work) módszertanának figyelembevételével készült.  
 
A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok alapján a munkáltatónak - számítógéppel, írógéppel 
vagy nyomtatott betűvel - kell kitölteni a munkabaleseti jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) 
valamennyi rovatát az (E) blokk „A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:” 1-6 pontjaihoz 
tartozó kódnégyzetek, továbbá az (F) és a (G) blokkban lévő kódnégyzet, valamint a (J) blokk 
kivételével. Az (E) blokkban lévő sorokba a szöveges meghatározást, választ a munkáltatónak kell 
megadni. Az (E), (F), (G) blokkokban lévő kódnégyzeteket (az (E) blokk 7 pont kivételével), valamint 
a jegyzőkönyv (J) blokkját az illetékes hatóság (munkavédelmi felügyelőség, illetve a 
bányakapitányság) tölti ki. 
A munkabaleset kivizsgálása során a munkáltatónak figyelemmel kell lennie a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 57. §-a (3) bekezdésének h) pontjában foglalt 
előírásra, amely szerint a munkáltató által kijelölt (vagy foglalkoztatott, megbízott) személy feladata a 
munkabalesetek kivizsgálása, valamint az Mvt. 65. §-ának (2) bekezdésében foglalt azon előírásra, 
amely munkabiztonsági szaktevékenységnek minősíti a súlyos munkabaleset, valamint az olyan - 
munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset kivizsgálását, amely kettőnél több 
személy egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását 
okozta.  
 
Nyilvántartási szám: A bejelentésre kötelezett munkabalesetre vonatkozóan a munkáltató által vezetett 
munkabaleseti nyilvántartás szerinti évszám utolsó két számjegyét és a sorszámát kell beírni. 
 
Területi kód: Annak a területnek (Budapest/megye/külföld) a kódszámát kell beírni a kódnégyzetekbe, 
ahol a munkabaleset bekövetkezett.  

 Kódszám  Terület 
 01  Budapest 
 02  Baranya 
 03  Bács-Kiskun 
 04  Békés 
 05  Borsod-Abaúj-Zemplén 
 06  Csongrád 
 07  Fejér 
 08  Győr-Moson-Sopron 
 09  Hajdú-Bihar 
 10  Heves 
 11  Komárom-Esztergom 
 12  Nógrád 
 13  Pest 
 14  Somogy 
 15  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 16  Jász-Nagykun-Szolnok 
 17  Tolna 
 18  Vas 
 19  Veszprém 
 20  Zala 
 21  Külföld 

3. melléklet a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez
„5. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

”
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Adatszolgáltatás jellege: 
A kódnégyzetbe az alábbi kódszámok közül azt a számot kell beírni, amelynek okán a jegyzőkönyv 
kitöltésre került. 
1-es, új jegyzőkönyvre utaló sorszámot kell beírni a kódnégyzetbe abban az esetben, ha az adott 
balesetről első alkalommal töltöttek ki jegyzőkönyvet. 
2-es, módosításra, kiegészítésre utaló sorszámot kell beírni, ha a balesetről már korábban töltöttek ki 
jegyzőkönyvet, de valamely adattal (kivéve munkaképtelen napok száma), tényezővel, megállapítással 
kapcsolatosan módosítás vált szükségessé. 
3-as, nyilvántartásból való törlésre utaló sorszámot kell beírni, ha a jegyzőkönyv beküldése után 
bekövetkezett, vagy utólag felismert tény, körülmény miatt a baleset nem minősül munkabalesetnek. 
4-es, a balesetből eredő munkaképtelen napok közlésére utaló kódot kell beírni, ha a már korábban 
beküldött jegyzőkönyvben rögzített munkabaleset sérültje visszanyerte munkaképességét és a sérülés 
miatti munkaképtelen napok számát a korábban megküldött jegyzőkönyv nem tartalmazta, vagy a 
sérült a balesettel összefüggésben ismét munkaképtelen lett és a munkaképtelen napok számában 
változás következett be  
A 2-es, 3-as, 4-es kód esetén a munkabalesetről az első alkalommal kitöltött munkabaleseti 
jegyzőkönyv nyilvántartási számát is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. 

(A) A munkáltató adatai: 

Ebben a blokkban a jegyzőkönyv kitöltésére kötelezett, az Mvt. 87. § 8. pont szerinti munkáltató 
adatait kell feltüntetni. 
Az említett munkáltatói adatokon túlmenően, például: kirendelés, munkaerő-kölcsönzés keretén belül 
foglalkoztatott munkavállaló balesetéről felvett jegyzőkönyv esetében a (H) blokk „Mellékletek, 
megjegyzések” rovatban a kirendelő és a kölcsönbeadó munkáltató nevét és címét is szerepeltetni kell. 
 
1. Neve: 
A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban szereplő) teljes nevét kell beírni. A 
gazdálkodási forma megjelölését rövidíteni is lehet. Például: kft., bt., stb. 
 
2. Címe: 
A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban/személyazonosító okmányban szereplő) 
székhelyének/lakhelyének pontos címét kell beírni. Amennyiben a levelezési cím ettől eltérő, akkor 
azt a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatban kell feltüntetni. 
 
3-4. Telefonszáma, e-mail címe: 
A rovatba a jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos érdemi felvilágosítást adó személy elérhetőségét 
ajánlott megadni. 
 
5. Adószáma (adóazonosító jele): 
A megfelelő kódnégyzetekbe a munkáltató adószámát / adóazonosító jelét kell beírni. 
 
6. Gazdálkodási forma: 
A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, a KSH által kiadott gazdálkodási formát 
jelölő kódszámot kell beírni. Például:113 Kft., 212 Bt., 114 Rt., 231 Egyéni vállalkozó, 233 
Adószámmal rendelkező magánszemély stb. 
 
7. Főtevékenysége: 
A kódnégyzetekbe a cégjegyzékben/ vállalkozói igazolványban szereplő főtevékenységét jelölő 
TEÁOR’08 (Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) kódszámot kell 
beírni. Munkáltatónak minősülő adószámmal nem rendelkező magánszemély esetében annak a 
gazdasági tevékenységnek megfelelő kódszámot kell beírni, amelyben a sérültet foglalkoztatta. 
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Adatszolgáltatás jellege: 
A kódnégyzetbe az alábbi kódszámok közül azt a számot kell beírni, amelynek okán a jegyzőkönyv 
kitöltésre került. 
1-es, új jegyzőkönyvre utaló sorszámot kell beírni a kódnégyzetbe abban az esetben, ha az adott 
balesetről első alkalommal töltöttek ki jegyzőkönyvet. 
2-es, módosításra, kiegészítésre utaló sorszámot kell beírni, ha a balesetről már korábban töltöttek ki 
jegyzőkönyvet, de valamely adattal (kivéve munkaképtelen napok száma), tényezővel, megállapítással 
kapcsolatosan módosítás vált szükségessé. 
3-as, nyilvántartásból való törlésre utaló sorszámot kell beírni, ha a jegyzőkönyv beküldése után 
bekövetkezett, vagy utólag felismert tény, körülmény miatt a baleset nem minősül munkabalesetnek. 
4-es, a balesetből eredő munkaképtelen napok közlésére utaló kódot kell beírni, ha a már korábban 
beküldött jegyzőkönyvben rögzített munkabaleset sérültje visszanyerte munkaképességét és a sérülés 
miatti munkaképtelen napok számát a korábban megküldött jegyzőkönyv nem tartalmazta, vagy a 
sérült a balesettel összefüggésben ismét munkaképtelen lett és a munkaképtelen napok számában 
változás következett be  
A 2-es, 3-as, 4-es kód esetén a munkabalesetről az első alkalommal kitöltött munkabaleseti 
jegyzőkönyv nyilvántartási számát is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. 

(A) A munkáltató adatai: 

Ebben a blokkban a jegyzőkönyv kitöltésére kötelezett, az Mvt. 87. § 8. pont szerinti munkáltató 
adatait kell feltüntetni. 
Az említett munkáltatói adatokon túlmenően, például: kirendelés, munkaerő-kölcsönzés keretén belül 
foglalkoztatott munkavállaló balesetéről felvett jegyzőkönyv esetében a (H) blokk „Mellékletek, 
megjegyzések” rovatban a kirendelő és a kölcsönbeadó munkáltató nevét és címét is szerepeltetni kell. 
 
1. Neve: 
A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban szereplő) teljes nevét kell beírni. A 
gazdálkodási forma megjelölését rövidíteni is lehet. Például: kft., bt., stb. 
 
2. Címe: 
A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban/személyazonosító okmányban szereplő) 
székhelyének/lakhelyének pontos címét kell beírni. Amennyiben a levelezési cím ettől eltérő, akkor 
azt a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatban kell feltüntetni. 
 
3-4. Telefonszáma, e-mail címe: 
A rovatba a jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos érdemi felvilágosítást adó személy elérhetőségét 
ajánlott megadni. 
 
5. Adószáma (adóazonosító jele): 
A megfelelő kódnégyzetekbe a munkáltató adószámát / adóazonosító jelét kell beírni. 
 
6. Gazdálkodási forma: 
A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, a KSH által kiadott gazdálkodási formát 
jelölő kódszámot kell beírni. Például:113 Kft., 212 Bt., 114 Rt., 231 Egyéni vállalkozó, 233 
Adószámmal rendelkező magánszemély stb. 
 
7. Főtevékenysége: 
A kódnégyzetekbe a cégjegyzékben/ vállalkozói igazolványban szereplő főtevékenységét jelölő 
TEÁOR’08 (Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) kódszámot kell 
beírni. Munkáltatónak minősülő adószámmal nem rendelkező magánszemély esetében annak a 
gazdasági tevékenységnek megfelelő kódszámot kell beírni, amelyben a sérültet foglalkoztatta. 
 
 

	  

 
8. Helyi egység „fő” tevékenysége: 
 
A kódnégyzetekbe a sérült munkahelyéül szolgáló helyi egység „fő” tevékenységi körét jelölő 
TEÁOR’08 kódszámot kell beírni. A „fő” tevékenységi kör ebből a szempontból azt a tevékenységet 
jelenti, amely a legtöbb munkavállalót foglalkoztatja. A sérült munkahelyéül szolgáló helyi egység 
„fő” gazdasági tevékenysége eltérhet a cégjegyzékben szereplő fő tevékenységi körétől. Például: a 
munkáltató cégjegyzékben megjelölt főtevékenységi köre „Saját tulajdonú ingatlan adásvétele” 
(TEÁOR’08: 6810) és a munkavállaló balesete a munkáltató fémszerkezet gyártó telephelyén történt, 
akkor a helyi egység „fő” tevékenysége kódnégyzetekbe az utóbbi gazdasági tevékenységet jelölő 
2511 (Fémszerkezet gyártása) kódszámot kell beírni. 
 
A „helyi egység” az a földrajzilag meghatározható helyszín, ahol a sérült munkát a baleset 
bekövetkezésének időpontjában végezte, vagy amely a munka bázisának tekinthető. Ha egy személy 
több helyen (például: szállítás, építőipar, karbantartás, felügyelet, ügynökölés) vagy otthon dolgozik, 
helyi egységnek azt a helyet kell tekinteni, ahonnan az utasításokat adják vagy ahol a munkát 
szervezik. Rendszerint ez egy önálló épület, egy épület része vagy egy önálló épületcsoport.  
A földrajzi meghatározottságot szigorúan kell érteni, mert egy munkáltató két egysége, amely 
különböző helyen található (ha közel esnek is egymáshoz) két helyi egységnek tekintendő. 
Ugyanakkor egyetlen helyi egység több szomszédos adminisztratív területet is átfoghat. Az egység 
határait a telephely határai jelölik ki, ami azt jelenti, hogy például egy áthaladó közút nem szakítja 
meg a határvonalak folytonosságát.  
 
A külön helyi egységgel nem rendelkező munkáltatónál történt baleset esetén a munkáltató 
főtevékenységét kell megjelölni. 
 
9. Összlétszám-kategória: 
A kódnégyzetbe a munkáltató összlétszámának megfelelő létszám-kategóriához tartozó kódszámot 
kell beírni. Összlétszám alatt valamennyi, a munkáltatónál szervezett munkavégzés keretében, rész- és 
teljes munkaidőben, a munkáltató központjában és telephelyén (telephelyein, fióktelepein stb.) 
foglalkoztatott munkavállalók együttes létszáma értendő, ideértve az alkalmi munkavállalókat és a 
közfoglalkoztatottakat is. Az összlétszámnál figyelembe kell venni a kirendelés, munkaerő kölcsönzés 
keretén belül foglalkoztatott munkavállalókat, valamint a szakmai gyakorlaton lévő tanulókat, 
hallgatókat is (Mvt. 87. § 8. pont). 

 Összlétszám és helyi egység 
létszám-kategória kódszám 

 Létszám-kategória 

 0  Nincs munkavállaló 
 1  1-9 fő munkavállaló 
 2  10-49 fő munkavállaló 
 3  50-249 fő munkavállaló 
 4  250-499 fő munkavállaló 
 5  500 vagy több munkavállaló 
 9  A munkavállalók száma ismeretlen 

10. Helyi egység létszám kategória: 
A kódnégyzetbe a sérült munkavállaló munkahelyéül szolgáló helyi egységben (8. pont) dolgozó 
munkavállalók számának megfelelő létszám-kategóriához tartozó kódszámot kell beírni. Amennyiben 
a munkáltató külön helyi egységgel nem rendelkezik, úgy az összlétszámnak megfelelő kategóriához 
tartozó kódszámot kell szerepeltetni. 
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(B) A sérült (munkavállaló) adatai: 
 
1. Neve: 
A sérült személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét kell beírni. 
 
2. TAJ száma: 
A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló hatósági igazolványában szereplő „Társadalombiztosítási 
Azonosító Jel” (TAJ) számot kell beírni. Ennek hiányában a kódnégyzetekbe a 000-000-000 számot 
kell szerepeltetni. 
 
3. Születési neve: 
A személyi azonosító okmányon szereplő teljes nevet kell beírni 
 
4. Anyja neve: 
A sérült személyi azonosító okmányban szereplő, az anyja születéskori teljes nevét kell beírni. 
 
5. Születési helye: 
A rovatba a sérült személyi azonosító okmányában szereplő születési helyet, külföldi munkavállaló 
esetében az ország nevét magyar nyelven kell feltüntetni. 
 
6. Születési ideje: 
A kódnégyzetekbe a sérült személyi azonosító okmányában szereplő születési időpontját (év, hó: 01-
12, nap: 01-31) kell feltüntetni. Például: 1954. április 6-án született munkavállaló esetén 1954 év, 04 
hó, 06 nap számokat szükséges szerepeltetni. 
 
7. Neme: 
A sérült nemének megjelölésekor a kódnégyzetbe férfi esetén 1-es, nő esetén 2-es kódot kell beírni. 
 
8. Állampolgársága: 
A kódnégyzetbe a személyi azonosító okmányában szereplő állampolgárságnak megfelelő kódot kell 
feltüntetni. 

 Kód  Megjelölés 
 0  Ismeretlen állampolgárságú 
 1  Magyar állampolgár 
 2  Más EU-tagállam állampolgára 
 3  EU-tagállamon kívüli ország állampolgára 

 
9. Lakcíme: 
A személyi azonosító okmányban bejegyzett címet kell beírni. Ha ez nem állapítható meg, úgy ebbe a 
rovatba a tartózkodási helyet kell beírni. Amennyiben a sérültnek nincs magyarországi állandó vagy 
ideiglenes lakcíme, tartózkodási helye, abban az esetben a rovatot üresen kell hagyni és a (H) blokk 
„Mellékletek, megjegyzések” rovatban kell a külföldi lakcímet feltüntetni. 
 
10. Telefonszáma: 
A telefonszám beírására a sérült tudtával és hozzájárulásával kerülhet sor. 
 
11. Foglalkozása (FEOR):  
Azt a foglalkozást kell beírni, amelyben a sérült munkavállalót a szervezett munkavégzés (Mvt. 87. § 
9. pont) keretében foglalkoztatták. A kódnégyzetekbe a szövegszerűen megadott foglalkozás szerinti 
FEOR’08 (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) kódszámot kell beírni. Tanulói, hallgatói 
munkabaleset esetén azt a foglalkozást kell megjelölni, amelyben a gyakorlati képzése történt. 
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12. Foglalkoztatási jogviszonya: 
A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét (önfoglalkoztató, 
munkaviszony, egyéb foglalkozási jogviszony, ismeretlen), tartamát (határozott vagy határozatlan 
idejű), valamint a munkaidő mértékét (rész- vagy teljes munkaidő) kifejező kódszámot kell beírni. 

 

 
Kód  Megjelölés 
000  Foglalkoztatási jogviszony ismeretlen 
100  Önfoglalkoztató  
311  Határozatlan idejű (állandó) munkaviszony, teljes munkaidőben 
312  Határozatlan idejű (állandó) munkaviszony, részmunkaidőben 
321  Határozott idejű (ideiglenes) munkaviszony, teljes munkaidőben  
322  Határozott idejű (ideiglenes) munkaviszony, részmunkaidőben 
500  Tanuló vagy hallgató (szakmai, gyakorlati képzés esetén) 
900  Egyéb foglalkoztatási jogviszony 

Részmunkaidőnek kell tekinteni az Munka törvénykönyvében meghatározott teljes munkaidő mértékét 
el nem érő munkaidőt és a rövidebb teljes napi munkaidőt is. Például, egyszerűsített foglalkoztatás 
esetében, ha a sérült a baleset napján négy órában volt foglalkoztatva, a foglalkoztatási jogviszonyt 
jelölő kódnégyzetekbe 322 kódszámot kell írni. Határozatlan időtartamra kötött teljes munkaidős 
munkavállaló balesete esetén a 311 kódszámot kell szerepeltetni. 

Egyéb foglalkoztatási jogviszonynak kell tekinteni minden olyan, a fenti táblázaton kívüli jogviszonyt 
is, melynek keretében a munkát az Mvt. 87. § 8. pontjában foglaltak figyelembevételével szervezetten 
végzik. 

(C) A munkabaleset adatai: 
 
1. Dátuma: 
A kódnégyzetekbe a baleset bekövetkezésének dátumát (év, hó: 01-12, nap: 01-31) kell beírni. 
Például: 2014. március 9-én történt a baleset, akkor 2014. év, 03 hó, 09 nap számokat szükséges 
szerepeltetni. 
 
2. Időpontja: 
A kódnégyzetekbe a baleset bekövetkezésének időpontját, 24 órás időszámítás szerint kell feltüntetni 
egész órákban. Például: ha a munkabaleset délután 1 és 2 óra között következett be, akkor 13-at kell 
beírni, amely a 13 óra és 13 óra 59 perc közötti időszakot fogja át. Amennyiben a baleset időpontja 
ismeretlen, akkor 99-et kell beírni és a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatában kell az 
ismeretlen időpont okát feltüntetni. 
 

Kód  Megjelölés 
00  00:00 és 00:59 között 
01  01:00 és 01:59 között 
02  02:00 és 02:59 között 
…  
23  23:00 és 23:59 között 
99  A baleset ideje ismeretlen 

 
3. A sérülés hányadik munkavégzési órában következett be: 
A kódnégyzetek kitöltésénél az órát a munkakezdés időpontjától teljes órákban kell számolni. 
Amennyiben a napi 8 órás munkaidőben dolgozó munkavállalót a munkaidőn túli első órában éri a 
baleset, akkor a kódnégyzetekbe 09-et kell írni. A 8 órás munkaidőtől eltérő foglalkoztatás (pl. 
részmunkaidő, vagy egyenlőtlen munkaidő-beosztás), vagy rendkívüli munkavégzés esetén a (H) 
blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatában kell a munkaidő mértékét, a pihenőidő időszakát 
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valamint azt is megjelölni, hogy a legutóbbi pihenőnapja vagy szabadnapja óta hányadik munkanapon 
következett be és hány óra hány perckor a munkabaleset. Több műszak vagy osztott napi munkaidő 
esetén (azaz, ha a munkavállaló 24 óra leforgása alatt többször lép munkába) az órák számolását az 
első munkába lépéstől kell végezni és a pihenőidőt is bele kell számítani.  
	  

4. A sérülés típusa: 
 
Annak a sérülésnek a típusát kell megjelölni, amely a munkaképtelenséget okozta. Többszörös sérülés 
esetén a legsúlyosabb sérülést kell figyelembe venni. Például: ha a munkavállaló elesés következtében 
ficamot és zárt törést szenvedett, akkor a „Zárt törések” elnevezésű (021) kódot kell beírni. 
Amennyiben az egyéb típusú kódok és megjelölések kerülnek kiválasztásra (019, 029, 039, 059, 069, 
079, 089, 099, 109, 119, 999), akkor a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatában kell a 
sérülést pontosan feltüntetni. 

Kód  Megjelölés Ide tartozik Nem tartozik ide 

000 Meg nem határozott, illetve ismeretlen sérülés típus      

Sebek és felületi sérülések     

011 Felületi sérülés 

Zúzódás, ütődés, vérömleny, horzsolás, 
karcolás, hólyagosodás, nem mérges 
rovarok csípése, felületi sérülések, a 
fejbőr sérülése és a szembe, fülbe stb. 
kerülő idegen testek által okozott felületi 
sérülések 

állatok marásai következtében 
mérgezés (071-es kód) 

012 Nyílt sebek 

Repedések, nyílt sebek, vágott sebek, 
sebekkel járó zúzódások, a körmök 
elvesztése, az izmok, inak és idegek 
sérülésekor keletkező sebek 

Traumás csonkolás, enukleáció, 
szem kiszakadása (040-es kód), 
nyílt törés (022-es kód), nyílt 
sebekkel járó égési sérülések (061-
es kód), felületi sérülések (011-es 
kód) 

019 Egyéb típusú sebek és felületi sérülések   
Csonttörések     

021 Zárt törések 
Egyszerű törések, ízületi sérüléssel 
(ficam stb.) járó törések, belső- vagy 
idegsérülésekkel járó törések 

  

022 Nyílt törések A lágyrészek sérülésével járó törések 
(nyílt törések)   

029 Egyéb típusú csonttörések     

Ficamok, húzódások, rándulások 

Az izmok, inak, porcok és ízületek 
túlterhelése miatt bekövetkező 
valamennyi akut csont- és izomrendszeri 
probléma 

  

031 Ficamok Részleges ficam (szubluxáció) és a 
csontok elmozdulása az ízületeknél Töréssel járó ficam (021-es kód) 

032 Húzódások, rándulások 
Az izmok, inak, porcok (és ízületek) 
szakadásához, repedéséhez, valamint 
sérvhez vezető túlterhelés 

A csontok ízületeknél való 
elmozdulásának valamennyi 
típusára a 031-es kód vonatkozik; 
amennyiben az ilyen sérülések 
nyílt seb keletkezésével járnak, 
akkor a 012 csoport szerint kell 
őket kódolni 

039 Egyéb típusú ficamok, húzódások, rándulások     

040 Traumás amputáció [testrész(ek) elvesztése] 

Csonkolás és összezúzódással járó 
sérülések, enukleáció, ideértve a szem 
traumás kiszakadását és a fül(ek) 
elvesztését 
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Agyrázkódás és belső sérülések  

Valamennyi, töréssel nem járó belső 
sérülés, vagyis az agy és a belső szervek 
zúzódása, bevérzése, repedése, 
szakadása 

Nyílt sebek (012-es kód) és töréssel 
járó sérülések (020-as kódcsoport) 

051 Agyrázkódás és koponyán belüli sérülések Koponyán belüli sérülések   

052 Belső sérülések Mellkasüregi, hasüregi és medenceüregi 
szervek sérülése   

059 Egyéb típusú agyrázkódás, illetve belső sérülések     

Égések, forrázások, fagyási sérülések     

061 Égési sérülések, forrázások (hőhatás miatt) 

Forró tárgyak vagy nyílt láng okozta 
égési sérülések, forrázás, súrlódásos 
égési sérülések, sugárzás okozta égési 
sérülések (infravörös), napégés, villám 
hatásai, elektromos áram okozta égési 
sérülések, nyílt sebbel járó égési 
sérülések 

Sugárzás égési sérülésektől eltérő 
hatásai (102-es kód) 

062 Vegyi anyag (marás) okozta égési sérülések Vegyi anyag (sav, lúg) okozta (kizárólag 
külső) égési sérülés 

Maró hatású anyagok lenyelése 
okozta égési sérülések (071-es kód) 

063 Fagyási sérülések 

Alacsony hőmérséklet hatásai (fagyási 
sérülések), részleges mélységű 
bőrveszteség, szövetelhalással (nekrózis) 
járó fagyási sérülés 

Rendellenesen alacsony 
testhőmérséklet (hypothermia) és a 
túlzott hideg egyéb hatásai (103-as 
kód) 

069 Egyéb típusú égési, fagyási sérülések és forrázások     

Mérgezések és fertőzések     

071 Heveny mérgezések 

Mérgező vagy maró hatású anyagok 
befecskendezésének, lenyelésének, 
felszívódásának vagy belélegzésének 
akut hatásai, állatok marásai 
következtében mérgezés, szén-monoxid 
vagy más mérgező gázok okozta fulladás 

Vegyi anyag okozta külső égési 
sérülések (062-es kód), anafilaxiás 
sokk (119-es kód) 

072 Heveny fertőzések 
Vírus, baktérium és egyéb fertőző 
ágensek okozta fertőzés (baleset 
következtében bekövetkező fertőzések) 

 fertőző betegség 

079 Egyéb típusú mérgezések és fertőzések     

Vízbefulladás és fulladás     

081 Fulladások 

Nyomás, szorítás vagy fojtás okozta 
fulladás, ideértve a környezeti levegőben 
tapasztalható oxigénmegvonás vagy 
oxigéncsökkenés okozta fulladást, 
valamint a légutakba kerülő idegen test 
okozta fulladást is 

Szén-monoxid vagy más mérgező 
gázok okozta fulladás (071-es kód) 

082 Vízbefulladás, nem halálos vízbe merülés   

A 081-es kód szerinti fulladás, 
anyagok vagy egyéb, nem 
folyékony halmazállapotú testek, 
például hó, föld stb. alá temetődés 

089 Egyéb típusú vízbefulladás és fulladás      

Hang, rezgés, illetve nyomás hatásai     

091 Heveny hallásvesztés Hallás teljes vagy részleges elvesztése   

092 Nyomásból adódó hatások A légnyomás és a víznyomás által 
kifejtett hatások (barotrauma)   

099 Hang, rezgés, illetve nyomás egyéb heveny hatásai     

Szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás hatásai     

101 Hőguta és napszúrás 
A túlzott természetes hő és a napfény 
(hőguta, napszúrás) vagy a mesterséges 
hő hatásai 

Villám okozta sokk (112-es kód), 
napégés (061-es kód) 

102 Sugárzás hatásai (nem hősugárzás) 

Röntgensugárzás, radioaktív anyagok 
okozta sugárzás, ultraibolya-sugárzás, 
ionizáló sugárzás hatásai, hegesztés 
utáni szemgyulladás 

  

103 Alacsony hőmérséklet hatásai Véletlen hypothermia és az alacsony 
hőmérséklet egyéb hatásai Fagyási sérülés (063-as kód) 

109 A szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás 
egyéb hatásai     
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Sokk     

111 Agresszió és fenyegetés hatására fellépő sokk 

Személy által tanúsított agresszió vagy 
fenyegetés például bankrablás, vásárlók 
és ügyfelek által tanúsított agresszió, 
„társadalmi konfliktus” hatására fellépő 
sokk 

Anafilaxiás sokk (119-es kód), 
traumás sérülések után fellépő sokk 
(112-es kód) 

112 Traumás sokk 
Áramütés, villám okozta sokk, a baleset 
után azonnal vagy késleltetve fellépő 
sokk 

Anafilaxiás sokk (119-es kód), 
személy által tanúsított agresszió 
vagy fenyegetés (111-es kód), 
közvetlen fizikai sérülést nem 
okozó balesetek 

119 Sokk egyéb formái 

A sérültnek közvetlen fizikai sérülést 
nem okozó, állatok által tanúsított 
agresszió; nem közvetlenül ember által 
előidézett, a sérültnek közvetlen fizikai 
sérülést nem okozó természeti 
katasztrófák és egyéb események; 
anafilaxiás sokk 

  

120 Többszörös sérülések 

Ebbe a csoportba kizárólag azok az 
esetek tartoznak, amelyeknél a sérült 
legalább kétféle, egyformán súlyos 
sérülést szenvedett 

  

999 Egyéb, más kategóriába nem sorolható sérülések 

Ez a csoport kizárólag a többi 
kategóriába nem sorolható sérülések 
kódolására használható: idegek és a 
gerincvelő sérülése, erek sérülése, 
természetes testnyíláson keresztül 
behatoló idegen test okozta sérülés stb. 

  

	  

5. A sérült testrész: 
Azt a testrészt kell pontosan megjelölni, amely a baleset során a legsúlyosabb mértékben sérült. 
Például: ha a bal kézen a mutató ujj sérült meg, akkor az „Ujj(ak)” elnevezésű (54-es) kódot kell 
beírni.  Amennyiben az egyéb típusú kódok és megjelölések kerülnek kiválasztásra (19, 29, 39, 49, 59, 
69, 99), akkor a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatában kell a sérült testrészt pontosan 
feltüntetni. 

Kód  Megjelölés 
 00  A sérült testrész nem határozható meg 

 Fej, pontosabb meghatározás nélkül 
 11  Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények 
 12  Arc 
 13  Szem(ek) 
 14  Fül(ek) 
 15  Fogak 
 18  Többszörös fejsérülés 

19 
 Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése, (pl. homlok, orr, állkapocs, halánték, tarkó, 
fej 
 izmai) 

 Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt 
 21  Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt 
 29  A nyak fent nem említett egyéb részei, (pl. nyakszírt, a nyak izmai) 

 Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt 
 31  Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt 
 39  A hát fent nem említett egyéb részei 

 Törzs és belső szervek, pontos meghatározás nélkül 
 41  Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt 
 42  Mellkasi terület a belső szervekkel 
 43  Medence és has a belső szervekkel 
 48  Törzs több helyen sérült 
 49  A törzs fent nem említett részei 

 Felső végtagok, pontosabb meghatározás nélkül  
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Sokk     

111 Agresszió és fenyegetés hatására fellépő sokk 

Személy által tanúsított agresszió vagy 
fenyegetés például bankrablás, vásárlók 
és ügyfelek által tanúsított agresszió, 
„társadalmi konfliktus” hatására fellépő 
sokk 

Anafilaxiás sokk (119-es kód), 
traumás sérülések után fellépő sokk 
(112-es kód) 

112 Traumás sokk 
Áramütés, villám okozta sokk, a baleset 
után azonnal vagy késleltetve fellépő 
sokk 

Anafilaxiás sokk (119-es kód), 
személy által tanúsított agresszió 
vagy fenyegetés (111-es kód), 
közvetlen fizikai sérülést nem 
okozó balesetek 

119 Sokk egyéb formái 

A sérültnek közvetlen fizikai sérülést 
nem okozó, állatok által tanúsított 
agresszió; nem közvetlenül ember által 
előidézett, a sérültnek közvetlen fizikai 
sérülést nem okozó természeti 
katasztrófák és egyéb események; 
anafilaxiás sokk 

  

120 Többszörös sérülések 

Ebbe a csoportba kizárólag azok az 
esetek tartoznak, amelyeknél a sérült 
legalább kétféle, egyformán súlyos 
sérülést szenvedett 

  

999 Egyéb, más kategóriába nem sorolható sérülések 

Ez a csoport kizárólag a többi 
kategóriába nem sorolható sérülések 
kódolására használható: idegek és a 
gerincvelő sérülése, erek sérülése, 
természetes testnyíláson keresztül 
behatoló idegen test okozta sérülés stb. 

  

	  

5. A sérült testrész: 
Azt a testrészt kell pontosan megjelölni, amely a baleset során a legsúlyosabb mértékben sérült. 
Például: ha a bal kézen a mutató ujj sérült meg, akkor az „Ujj(ak)” elnevezésű (54-es) kódot kell 
beírni.  Amennyiben az egyéb típusú kódok és megjelölések kerülnek kiválasztásra (19, 29, 39, 49, 59, 
69, 99), akkor a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatában kell a sérült testrészt pontosan 
feltüntetni. 

Kód  Megjelölés 
 00  A sérült testrész nem határozható meg 

 Fej, pontosabb meghatározás nélkül 
 11  Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények 
 12  Arc 
 13  Szem(ek) 
 14  Fül(ek) 
 15  Fogak 
 18  Többszörös fejsérülés 

19 
 Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése, (pl. homlok, orr, állkapocs, halánték, tarkó, 
fej 
 izmai) 

 Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt 
 21  Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt 
 29  A nyak fent nem említett egyéb részei, (pl. nyakszírt, a nyak izmai) 

 Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt 
 31  Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt 
 39  A hát fent nem említett egyéb részei 

 Törzs és belső szervek, pontos meghatározás nélkül 
 41  Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt 
 42  Mellkasi terület a belső szervekkel 
 43  Medence és has a belső szervekkel 
 48  Törzs több helyen sérült 
 49  A törzs fent nem említett részei 

 Felső végtagok, pontosabb meghatározás nélkül  

	  

 51  Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont) 
 52  Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is) 
 53  Kéz (benne tenyér, kézfej) 
 54  Ujj(ak) 
 55  Csukló 
 58  Felső végtagok, több helyen sérültek 
 59  A felső végtagok fent nem említett egyéb részei 

 Alsó végtagok, pontosabb meghatározás nélkül 
 61  Csípő és csípőízület 
 62  Láb a térdekkel (benne comb és alsólábszár) 
 63  Boka 
 64  Lábfej (talp is) 
 65  Lábujj(ak) 
 68  Alsó végtagok több helyen sérültek 
 69  Az alsó végtagok fent nem említett egyéb részei (pl. farizom, az alsó végtag izmai, 

Achilles-ín) 
 Egész test vagy a test több területen sérült 

71  Egész test (általános szervezeti hatások) 
 (A test jelentős része pl. égési, fagyás sérülés) 

 78  A test több része sérült 
 99  A test fent nem említett egyéb részei 

	  

6. A munkavégzési hely: 
A kódnégyzetben azt a helyet kell megjelölni, ahol a munkavállaló a balesetkor tartózkodott. 

 Kód  Megjelölés 
 1  Szokásos munkavégzési hely 
 2  Változó munkavégzési hely 
 9  Egyéb munkavégzési hely 

 
A „szokásos munkavégzési hely” fogalmát szűken kell értelmezni, ezért mindig a munkavégzés 
szerinti, szokásos helyi egység helyiségén belüli, vagyis műhelyben, üzletben, irodában, valamint 
általános értelemben véve a munkáltató helyi egységének valamely helyiségében található, rögzített 
munkaállást jelöli. 

 
A „változó munkavégzési hely" tágabb értelemben használatos, lefedve az alábbiakat: 

− A munkavégzési hely „mobil” (teherautó-vezető, mezőgazdasági munkás, építőipari 
munkás, szerelő, karbantartó, utcaseprő stb.); 

− Általában a szokásos munkavégzési helyen dolgozó személyek számára eseti helyzetek: 
 A munkáltató megbízásából történő utazás; 
 A munkáltató képviseletében vagy megbízásából a szokásos helyi egységen kívül, 

ügyfél vagy egy másik munkáltató helyi egységén belül végrehajtott tevékenység, 
cselekmény (találkozó, kiküldetés, üzleti megbeszélés, telepítés vagy javítás stb.); 

 Ideiglenes megbízás alapján a munkavállaló a szokásos munkavégzési helyén kívül, 
egy másik munkáltatónál rögzített munkavégzési helyen végez tevékenységet, 
cselekményt. Ideértve a több napig vagy hétig elfoglalt munkavégzési helyet, 
amelyek azonban nem jelentenek végleges megbízással járó munkavégzési helyet 
(például: a munkáltató munkavállalójának vagy munkaerő-közvetítő által 
foglalkoztatott munkavállaló ideiglenes kihelyezése egy másik munkáltatóhoz, 
karbantartási munkálatok egy ügyfél telephelyén, stb.) 

 
Az „egyéb munkavégzési hely” alatt a fentiekhez nem kapcsolható munkavégzési helyet kell érteni, 
amelyet a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatában kell feltüntetni. 
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7. A baleset földrajzi helye: 
Az a földrajzi hely, ahol a munkavállaló balesete bekövetkezett. Magyarországon történt baleset esetén 
szövegesen be kell írni a baleset helyét a pontos cím (helységnév, közterület, házszám) 
megjelölésével. A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, a KSH által kiadott területi 
számjelrendszerben szereplő, az adott helységhez (településhez) tartozó NUTS kódot kell beírni.  
 
Példa a rovat helyes kitöltésére: 
A baleset helyszíne a munkáltató Vezseny, Fő út 23. szám alatti telephelye 

 7. A baleset földrajzi helye: Vezseny, Fő út 23.  H  U  3  2  2  0  7 

Ha a baleset lakott területen kívül következett be és egyértelműen nem állapítható meg a település, 
akkor a baleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe venni és a megyén belül legközelebb eső 
település nevét és NUTS kódját kell beírni. Közúton történt baleset esetén a közút számát és a km 
szelvényét kell feltüntetni. Ismeretlen közút vagy magánút esetén a baleset helyszíne szerinti megyét 
kell figyelembe venni és a megyén belül legközelebb eső település nevét és NUTS kódját kell beírni.  
 
Abban az esetben, ha a baleset külföldön következett be, akkor szövegesen be kell írni az ország és a 
település nevét. A kódnégyzetekbe EU tagállamok esetén a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, az 
Eurostat által kiadott NUTS kódokat kell beírni, az első két kódnégyzetbe az országot jelölő betűket, a 
következő három kódnégyzetbe a baleset helyszíne szerinti megye kódot. Ha külföldi lakott területen 
kívül vagy külföldi közúton történt a baleset és egyértelműen nem állapítható meg a megyekód, akkor 
a baleset helyszíne szerinti régió kódot kell beírni. Nem EU tagállam esetén az első három 
kódnégyzetbe a NEU kifejezést, ha nem áll rendelkezésre egyértelmű információ a baleset földrajzi 
helyéről, akkor az UNK kifejezést kell beírni. 

Például: ha a baleset Németországban, Hamburg közeli autópályán történt, akkor a rovatot az alábbiak 
szerint kell kitölteni: 

 7. A baleset földrajzi helye: Németország, Hamburg  D  E  6  0  0     

8. A sérülés súlyossága: 
A kódnégyzetbe a sérülés súlyosságának megfelelő kódszámot kell beírni. 

 Kód  Megjelölés 
0  Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama 1-3 nap 
1  Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 napot 
2  Nem súlyos csonkulással járó munkabaleset 
3  Súlyos csonkulásos munkabaleset 
4  Halálos munkabaleset (sérült, magzata, újszülöttje) 
5  Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás 

6 
 Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség 
elvesztésével, illetve 
 jelentős mértékű károsodásával járó munkabaleset 

7  Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó munkabaleset 

8  A beszélőképesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral 
járó munkabaleset 

 

9. A munkaképtelenség időtartama: 
A munkaképtelenség időtartama azon teljes naptári napok száma, amíg a munkavállaló a 
munkabalesetből kifolyólag munkaképtelen volt. A munkaképtelen napok számának meghatározásánál 
valamennyi kieső napot figyelembe kell venni még akkor is, ha azok pihenőnapra (például: szombat, 
vasárnap) vagy munkaszüneti napra esnek, függetlenül attól, hogy a sérült teljes- vagy 
részmunkaidőben dolgozik. Amennyiben a munkavállaló hetente vagy havonta csak néhány napot 
dolgozik, akkor munkaképtelen napoknak kell tekinteni az olyan napokat is, amikor a munkavállaló 
rendszerint nem dolgozik. 

	  

 
A kódnégyzetekbe a munkaképtelenséggel járó napokra vonatkozó számot három számjegyes 
formátumban kell megadni. Jelentésre csak azok a munkabalesetek kötelezettek, amelyek több mint 
három teljes naptári napig tartó munkaképtelenséget okoztak, ennek megfelelően 004-182 közé eső (a 
két szélsőértéket is beleértve) munkaképtelen napok esetén a konkrét kiesett napok számát kell beírni. 
Például: 15 munkaképtelen nap esetén a 015 kódot, 96 munkaképtelen nap esetén a 096 kódot kell 
feltüntetni. Speciális kódokkal kell jelölni a 183 napot (legalább 6 hónapot) elérő, vagy azt meghaladó, 
továbbá a tartós munkaképtelenséget (997) és a halálos kimenetelű balesetet (998). A tartós 
munkaképtelenség megállapításáig vagy a halál bekövetkeztéig kieső napokat nem kell figyelembe 
venni. 
Amennyiben a munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható 
meg, a kódnégyzetbe az „A” betűjelzést kell beírni. A munkaképtelenség időtartamának ismertté 
válását követően haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 8 napjáig kell a 
munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyv (adatszolgáltatás: 4-es kód) egy-egy példányát 
megküldenie mindazon helyekre, ahova a vonatkozó jogszabály az eredeti jegyzőkönyv megküldésére 
kötelezte. Ebben az esetben a munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyvnek az első 
jegyzőkönyv adatai közül - a munkaképtelen napok számán túl - legalább az (A), (B), (C), (I) 
blokkokban leírtakat kell tartalmaznia. 
Amennyiben a munkavállaló a felgyógyulását követően a munkabalesetéből eredően ismét 
munkaképtelenné válik, akkor egy munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyvet kell kitölteni és 
az összes munkaképtelen napok számát kell beírni. Ebben az esetben a munkaképtelenség időtartamát 
úgy kell meghatározni, hogy a korábban bejelentett munkaképtelen napok számához hozzá kell adni az 
újabb munkaképtelen napok számát. A jegyzőkönyvben a munkaképtelen napok számán túl legalább 
az (A), (B), (C), (I) blokkokat kell kitölteni, valamint a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” 
rovatában az ismételt jegyzőkönyv megküldésének okát is jelezni kell.  
 
Például: a sérült munkavállaló első alkalommal 10 teljes naptári napot esett ki a munkából, amelyet 
bejelentett a munkáltató. Felgyógyulását követően munkába állt, de későbbiekben kiderült, hogy a 
munkabalesetéből eredően műtétre van szüksége és emiatt további 13 teljes naptári napra esett ki a 
munkából. Ebben az esetben a munkáltató egy munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyvet tölt 
ki, amelyben a munkaképtelenség időtartamra vonatkozó kódnégyzetekbe a 023 (azaz 010+013) kódot 
írja. 
 

Kód Megjelölés 
004-182  Munkaképtelen napok száma (hat hónapnál rövidebb munkaképtelenség) 

997  183 napot (legalább hat hónapot) elérő, vagy azt meghaladó, továbbá tartós 
munkaképtelenség 

998  Halálos kimenetelű munkabaleset 

A  A munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható 
meg 

 

(D) A munkabaleset részletes leírása: 

A munkáltatónak ebben a blokkban a lehető legpontosabban le kell írnia a munkabaleset előzményeit, 
tényleges lefolyását (hol és hogyan történt a baleset, milyen körülmények között és mi okozta a 
sérülést, stb.), tömören és egyértelműen rögzítenie kell a balesettel kapcsolatos összes tényt, 
körülményt, tevékenységet, valamint itt van lehetőség azt leírni, hogy a sérültnek milyen 
munkatapasztalata volt. 
A munkabaleset leírásakor részletesen ki kell fejteni a jegyzőkönyv (E) blokkjában szereplő 
körülményeket és tényezőket, és ügyelni kell arra, hogy a jelzett blokkban megadott lehetőleg rövid, 
egy-két szavas válaszok, és a baleset leírásban szereplő megfogalmazások között ne legyen 
ellentmondás. 
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A kódnégyzetekbe a munkaképtelenséggel járó napokra vonatkozó számot három számjegyes 
formátumban kell megadni. Jelentésre csak azok a munkabalesetek kötelezettek, amelyek több mint 
három teljes naptári napig tartó munkaképtelenséget okoztak, ennek megfelelően 004-182 közé eső (a 
két szélsőértéket is beleértve) munkaképtelen napok esetén a konkrét kiesett napok számát kell beírni. 
Például: 15 munkaképtelen nap esetén a 015 kódot, 96 munkaképtelen nap esetén a 096 kódot kell 
feltüntetni. Speciális kódokkal kell jelölni a 183 napot (legalább 6 hónapot) elérő, vagy azt meghaladó, 
továbbá a tartós munkaképtelenséget (997) és a halálos kimenetelű balesetet (998). A tartós 
munkaképtelenség megállapításáig vagy a halál bekövetkeztéig kieső napokat nem kell figyelembe 
venni. 
Amennyiben a munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható 
meg, a kódnégyzetbe az „A” betűjelzést kell beírni. A munkaképtelenség időtartamának ismertté 
válását követően haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 8 napjáig kell a 
munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyv (adatszolgáltatás: 4-es kód) egy-egy példányát 
megküldenie mindazon helyekre, ahova a vonatkozó jogszabály az eredeti jegyzőkönyv megküldésére 
kötelezte. Ebben az esetben a munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyvnek az első 
jegyzőkönyv adatai közül - a munkaképtelen napok számán túl - legalább az (A), (B), (C), (I) 
blokkokban leírtakat kell tartalmaznia. 
Amennyiben a munkavállaló a felgyógyulását követően a munkabalesetéből eredően ismét 
munkaképtelenné válik, akkor egy munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyvet kell kitölteni és 
az összes munkaképtelen napok számát kell beírni. Ebben az esetben a munkaképtelenség időtartamát 
úgy kell meghatározni, hogy a korábban bejelentett munkaképtelen napok számához hozzá kell adni az 
újabb munkaképtelen napok számát. A jegyzőkönyvben a munkaképtelen napok számán túl legalább 
az (A), (B), (C), (I) blokkokat kell kitölteni, valamint a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” 
rovatában az ismételt jegyzőkönyv megküldésének okát is jelezni kell.  
 
Például: a sérült munkavállaló első alkalommal 10 teljes naptári napot esett ki a munkából, amelyet 
bejelentett a munkáltató. Felgyógyulását követően munkába állt, de későbbiekben kiderült, hogy a 
munkabalesetéből eredően műtétre van szüksége és emiatt további 13 teljes naptári napra esett ki a 
munkából. Ebben az esetben a munkáltató egy munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyvet tölt 
ki, amelyben a munkaképtelenség időtartamra vonatkozó kódnégyzetekbe a 023 (azaz 010+013) kódot 
írja. 
 

Kód Megjelölés 
004-182  Munkaképtelen napok száma (hat hónapnál rövidebb munkaképtelenség) 

997  183 napot (legalább hat hónapot) elérő, vagy azt meghaladó, továbbá tartós 
munkaképtelenség 

998  Halálos kimenetelű munkabaleset 

A  A munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható 
meg 

 

(D) A munkabaleset részletes leírása: 

A munkáltatónak ebben a blokkban a lehető legpontosabban le kell írnia a munkabaleset előzményeit, 
tényleges lefolyását (hol és hogyan történt a baleset, milyen körülmények között és mi okozta a 
sérülést, stb.), tömören és egyértelműen rögzítenie kell a balesettel kapcsolatos összes tényt, 
körülményt, tevékenységet, valamint itt van lehetőség azt leírni, hogy a sérültnek milyen 
munkatapasztalata volt. 
A munkabaleset leírásakor részletesen ki kell fejteni a jegyzőkönyv (E) blokkjában szereplő 
körülményeket és tényezőket, és ügyelni kell arra, hogy a jelzett blokkban megadott lehetőleg rövid, 
egy-két szavas válaszok, és a baleset leírásban szereplő megfogalmazások között ne legyen 
ellentmondás. 
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A munkabaleset leírása külön lapon folytatható, amelyen többek között fényképpel, helyszínrajzzal 
bemutatható a munkabaleset helyszíne, illetve környezete. 
A munkabeleset során elszenvedett egyéb, a (C) blokk 4. pontjában fel nem tüntetett sérülésen túli 
sérüléseket a (H) blokkban „Mellékletek, megjegyzések” kell feltüntetni, 

(E) A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk: 

Ebben a blokkban a szöveges választ igénylő rovatokat lehetőleg röviden, egy-két szóval kell kitölteni. 
 
1. Munkahelyi környezet: 
Azt a munkahelyet, munkaterületet vagy általános környezetet kell megjelölni, ahol a baleset történt 
(gyártóműhely, mezőgazdasági terület, karbantartó műhely, felületkezelő üzem, építési terület/bontás/, 
raktárépület, közlekedési terület, istálló stb.).  
 
2. Munkafolyamat: 
A sérült által a balesetkor végzett általános tevékenységét vagy feladatát kell megjelölni. A 
munkafolyamat általánosan leírja azt a munkatípust, vagyis a feladatot, amelyet a sérült a baleset 
pillanatáig végzett és nem a sérült pontos foglalkozását vagy a balesetkor végzett konkrét fizikai 
tevékenységét jelenti. A munkafolyamat rendszerint bizonyos időtartamig végzett munkát jelent. 
Munkafolyamatokra példa: termelés, gyártás, építkezés, földeken végzett munka, állattenyésztés, 
oktatás, járművezetés, karbantartás, javítás, raktározás, stb. 
 
3. A sérült konkrét fizikai tevékenysége: 
A sérült munkavállaló által a baleset időpontjában végzett konkrét fizikai tevékenységet kell 
meghatározni, vagyis azt, hogy pontosan mit csinált a sérült a baleset pillanatában. A konkrét fizikai 
tevékenység csak rövid időtartamra terjed ki, míg a „munkafolyamat” huzamosabb ideig végzett 
feladatot ismertet.  
Példa: mit csinált a sérült? Elektromos kézi fúrót használt, gépjárműt vezetett, gépi meghajtású 
kéziszerszámmal munkát végzett, kézben terhet szállított, gyalogosan közlekedett (járás), stb. 
 
3.1. A konkrét fizikai tevékenység anyagi (tárgyi) tényezője 
Azt a munkaeszközt, beleértve tárgyat és anyagot (anyagi tényezőt) kell megjelölni, amelyet a sérült 
munkavállaló a baleset bekövetkezésekor használt, amellyel munkát végzett, függetlenül attól, hogy az 
adott munkaeszköz a baleset bekövetkezésében közrejátszott-e. Ha azonban a konkrét fizikai 
tevékenységgel több anyagi tényező is kapcsolatban áll, akkor azt kell megnevezni, amelyik a 
legközelebbi kapcsolatba hozható vagy a legszorosabban összefügg a balesettel. 
Anyagi tényezők: asztali fúrógép, kézi kalapács, gépalkatrész, stb. 
 
Példák: A sérült takarítás (munkafolyamat) során felment (konkrét fizikai tevékenység) a lépcsőn 
(anyagi tényező). 
A sérült bútorkészítés (munkafolyamat) közben a saját kezével felemelt (konkrét fizikai tevékenység) 
egy fadarabot (anyagi tényező). 
 
4. Balesetet kiváltó különleges esemény: 
Azt a szokásos munkafolyamattól, gyakorlattól eltérő rendellenes eseményt, rendellenességet kell 
megnevezni, amely kiváltotta a balesetet. Ha események sorozatáról van szó, az utolsó 
rendellenességet kell megnevezni (időben a legközelebb áll a sérülést okozó érintkezéshez), amely a 
balesethez vezetett. 
Balesetet kiváltó különleges esemény: szilánkokkal járó törés, munkaeszköz feletti uralom elvesztése, 
elcsúszás, botlás, robbanás, stb. 
 
4.1. Különleges esemény anyagi (tárgyi) tényezője: 
A különleges eseményhez kapcsolódó munkaeszközt, beleértve tárgyat és anyagot (anyagi tényezőt) 
kell feltüntetni, amelyet a sérült munkavállaló használt, amellyel érintkezésbe került, és amelynek a 
meghibásodása, rendellenes állapota a balesetet kiváltotta, illetve amellyel a sérülés összefüggésben 
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van. Ha több anyagi tényező kapcsolódik az (utolsó) különleges eseményhez, akkor az utolsó anyagi 
tényezőt kell megnevezni, amely időben a legközelebb áll a sérülést okozó érintkezéshez. 
Különleges esemény anyagi tényezője: fúrógép, épületelemek (ajtók, falak) stb. 
 
Példák: A sérült leesett (rendellenesség) a lépcsőn (anyagi tényező). 
A sérült elvesztette az irányítást (rendellenesség) egy kézi sarokcsiszoló (anyagi tényező) felett. 
 
 
 
 
5. A sérülést okozó érintkezés, a sérülés módja: 
Azt a sérüléshez vezető eseményt kell feltüntetni, amely leírja, hogy a munkavállaló hogyan 
szenvedett sérülést és hogyan került érintkezésbe a balesetet okozó tárggyal. Ha több sérülést okozó 
érintkezés is történt, akkor azt kell megnevezni, amely a legsúlyosabb sérülést okozta. 
Sérülést okozó érintkezés: repülő tárgy okozta érintkezés, érintkezés forró tárggyal, álló tárggyal való 
ütközés, beszorulás tárgyak közé, betemetődés szilárd anyag alá, eső tárgy által mért ütés, stb. 
 
5.1. A sérülést okozó érintkezés anyagi (tárgyi) tényezője: 
A sérülést okozó érintkezéshez kapcsolódó, vagy azzal összefüggő munkaeszközt beleértve tárgyat és 
anyagot (anyagi tényezőt) kell feltüntetni, amellyel a sérült munkavállaló érintkezésbe került, vagy 
amely a lelki egészségkárosodását okozta. Ha több anyagi tényező is kapcsolatba hozható a sérüléssel, 
akkor azt az anyagi tényezőt kell megnevezni, amely a legsúlyosabb sérüléssel áll összefüggésben. 
Anyagi tényező: szerszámgépből származó szilánk, fémfűrész, lapát, kalapács, stb. 
 
Példák: A sérült elesik és megüti magát (érintkezés - sérülési mód) a padlón (anyagi tényező). 
A sérültet eltalálja (érintkezés - sérülési mód) egy leeső csavarhúzó (anyagi tényező). 
 
6. Személyi tényező: 
A baleset bekövetkezésében szerepet játszó személyi tényezőt a sérült személyre vonatkozóan az S 
(sérült) rovatnál kell beírni. Amennyiben más személynek is volt szerepe a baleset bekövetkezésében, 
úgy azt az M (más személy) rovatnál kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha több személyi tényező is 
megállapítható a balesettel kapcsolatban, akkor azt a tényezőt kell megjelölni, amelyik a legnagyobb 
hatással volt a baleset bekövetkezésére. Például: ha alkoholos befolyásoltság következménye a 
fegyelmezetlenség, akkor az alkoholos befolyásoltságot kell megjelölni. Amennyiben egyéb tényező 
kerül megjelölésre, akkor azt a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” rovatában meg kell nevezni. 

 Kód  Megjelölés 
 00  A személyi tényezőknek nem volt szerepe a balesetben 
 01  Képzetlenség, szakképzetlenség 
 02  Gyakorlatlanság 
 03  Egészségi okok (eü. alkalmatlanság, egyéb abnormális élettani hatás) 
 04  Alkoholos befolyásoltság 
 05  Gyógyszer hatása 
 06  Kábítószer hatása 
 07  Oktatás hiánya 
 08  Figyelmetlenség 
 09  Fegyelmezetlenség, szabályszegő, utasítás ellenes magatartás, tevékenység 
 10  Egyéb, a besorolásban nem szereplő személyi tényező 

 

7. A biztonsági és jelző berendezések, egyéni védőeszközök, egyéb védelmi megoldások 
alkalmassága: 
A 7.1-7.5. kódnégyzetekben a munkabaleset vizsgálata alapján a munkaeszköz biztonsági 
berendezéseivel (védőburkolat, védőberendezés), jelzőberendezésével, valamint egyéni védőeszközzel 
és egyéb védelmi megoldásokkal kapcsolatos megállapításokat kell az 1-8. kódszámok valamelyikével 
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megjelölni. Egyéb védelmi megoldásoknál kell értékelni pl. az építési munkahelyeken és 
létesítményekben a le, illetve beesés elleni védelmet, gépjárműveknél a biztonsági övet stb. 

 Kód  Megjelölés 
 1  Alkalmas, rendeltetésszerűen használták 
 2  Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták 
 3  Alkalmas, nem használták 
 4  Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták 
 5  Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen használták 
 6  Alkalmatlan, nem használták 
 7  Szükséges, de nem volt 
 8  Nem szükséges 

(F) A balesethez vezető ok/okok: 

A balesetvizsgálat eredménye alapján röviden összefoglalva meg kell határozni, illetve le kell írni azt a 
tárgyi, személyi vagy szervezési okot vagy okokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve jelentős 
hatással voltak a baleset bekövetkezésére. Például: adott munkaeszköz, munkahely biztonsági 
állapotának hiánya, munkaeszköz karbantartásának, előírt felülvizsgálatának stb. elmulasztása, 
veszélyes anyag szabálytalan felhasználása, összehangolás hiánya építési munkahelyen, stb. 

(G) Munkáltatói intézkedés(ek) a hasonló balesetek megelőzésére: 

Ha a munkáltató a balesetvizsgálat eredményeként intézkedést tart szükségesnek, akkor annak jellegét, 
tartalmát, az arra kitűzött határidőt és az intézkedés végrehajtásával megbízott személyt (abban az 
esetben is, ha már a baleset után azonnal megtörtént) rögzíteni kell. Az intézkedést a munkahelyre, 
munkaeszközre, szervezési feladatra konkretizálva, egyértelműen és pontosan meg kell határozni. Az 
intézkedés lehet műszaki jellegű (technológia megváltoztatása, munkaeszköz átalakítása, biztonsági 
berendezés felszerelése stb.), szervezési, szabályozási jellegű (munkarend megváltoztatása, pihenőidő 
beiktatása, a munkáltató belső szabályozásának megváltoztatása, egyéni védőeszköz juttatása stb.) és 
oktatással kapcsolatos. 

(H) Mellékletek, megjegyzések: 

Itt kell felsorolni azokat a dokumentumokat, amelyek a munkabaleseti jegyzőkönyv mellékletét 
képezik. 
Például: 
- meghallgatási jegyzőkönyvek (sérült, tanúk), 
- fényképfelvételek száma, 
- alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eredménye, 
- szakmai képesítés, kezelési jogosultság dokumentumának másolata, 
- munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat eredménye, 
- vonatkozó technológiai, kezelési, karbantartási utasítás másolata, 
- kockázatértékelés vonatkozó részének másolata, 
- műszeres mérések eredménye, 
- szakértői vélemény, 
- a munkavédelmi képviselő külön lapon leírt észrevétele. 
 
Itt kell rögzíteni a jegyzőkönyv adataival kapcsolatos minden fontos, a korábbi rovatokban nem 
kifejtett tényt, többek között: 
-‐‑ a baleset során elszenvedett egyéb, a (C) blokk 4. pontjában fel nem tüntetett sérülésen túli 

sérüléseket, 
-‐‑ ha a munkáltató kirendelő, vagy kölcsönbeadó, annak a nevét és címét, 
-‐‑ amennyiben a munkavédelmi képviselő megállapítása a munkáltatótól eltérő, illetve véleménye van, 

akkor a véleményét, megállapítását, 
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-‐‑ szolgáltatás keretében végzett baleset kivizsgálás esetén a szolgáltatást végző cég (vállalkozás) 
nevét, címét, 

-‐‑ ha munkáltató székhelyétől/lakhelyétől eltér a levelezési cím, annak címét,  
-‐‑ amennyiben a sérültnek nincs magyarországi állandó vagy ideiglenes lakcíme, tartózkodási helye, a 

külföldi lakcímét. 
-‐‑ amennyiben a baleset időpontja ismeretlen, az ismeretlen időpont okát, 
-‐‑ 8 órás munkaidőtől eltérő foglalkoztatás, vagy rendkívüli munkavégzés esetén a munkaidő mértékét, 

a pihenőidő időszakát, 
-‐‑ hogy a balesetet szenvedett legutóbbi pihenőnapja vagy szabadnapja óta hányadik munkanapon 

következett be és hány óra hány perckor a munkabaleset, 
-‐‑ amennyiben ”egyéb típusú” sérülés, sérült testrész, személyi tényező került kiválasztásra, pontosan a 

sérülést, a sérült testrészt, a baleset bekövetkezésében szerepet játszó személyi tényezőt  
-‐‑ amennyiben az „egyéb munkavégzési hely” alatt a „C” blokkban leírt egyéb munkavégzési helyek 

egyike sem kapcsolható a munkavégzési helyhez, 
-‐‑ a munkabaleseti jegyzőkönyv ismételt megküldésének okát, 
-‐‑ a módosító jegyzőkönyv során az eredeti jegyzőkönyvhöz képest módosított blokkokat és pontokat. 
 
Amennyiben a blokkban a dokumentációk felsorolásához nem áll rendelkezésre elegendő hely, úgy azt 
külön dokumentáció jegyzéken (iratjegyzék) kell szerepeltetni, és a (H) blokkban csak a jegyzéket kell 
megjelölni. 
Ebben a blokkban lehetősége van a munkáltatónak, hogy az előző rovatokon túlmenően bármilyen, a 
munkabalesettel kapcsolatos és általa lényegesnek tartott tényt, körülményt, véleményt rögzítsen. Itt 
kell indokolni az adatszolgáltatásban meghatározott határidőn túli késedelmet. Ha a jegyzőkönyvön 
biztosított hely nem elegendő a megjegyzések megtételére, akkor az észrevételeket a jegyzőkönyvhöz 
csatolt külön lapon kell folytatni. 

 (I) A kivizsgálásban résztvevők adatai, hitelesítések: 

 
1. Munkavédelmi képviselő: 
A blokkban szereplő kódnégyzetet minden esetben ki kell tölteni a mellette felsorolt kódok 
valamelyikével. Amennyiben a munkavédelmi képviselő részt vett a baleset kivizsgálásában, akkor a 
jegyzőkönyvet aláírásával köteles ellátni. Ha a munkáltatótól eltérő a megállapítása, illetve véleménye 
van, akkor a véleményét, megállapítását - kérésére - külön lapon kell a munkabaleseti jegyzőkönyvhöz 
csatolni és a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” rovatában is fel kell tüntetni. 
 
2. A baleset kivizsgálását végezte: 
A balesetet kivizsgáló személy nevét, valamint a baleset kivizsgálás lezárásának dátumát kell beírni. A 
balesetet vizsgáló személy a baleset kivizsgálását lezáró jegyzőkönyvet aláírásával köteles ellátni. 
Amennyiben rendelkezik a balesetet vizsgáló személy munkavédelmi szakképzettséggel, akkor a 
munkavédelmi képzettséget igazoló okirat számát is fel kell tüntetni. Szolgáltatás keretében végzett 
balesetvizsgálat esetén a szolgáltatást végző cég (vállalkozás) nevét, címét is fel kell tüntetni a (H) 
blokk „Mellékletek, megjegyzés” rovatában. 
 
3. Munkáltató képviselője: 
A munkáltató vezetőjének vagy az általa írásban (egyedileg vagy belső szabályzatban) feljogosított 
személynek a nevét és beosztását, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozónak, magánszemély 
munkáltató esetén a munkáltatói jogkört gyakorló személynek a nevét kell beírni. Az aláírás dátumát 
követően a jegyzőkönyvet az a személy írhatja alá, akit a név és a beosztás rovatba beírtak. 
Bélyegzővel rendelkező munkáltató esetén az aláírást a munkáltató működése során jogszerűen 
használt bélyegzőjével hitelesíteni kell. 
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(J) A jegyzőkönyvet ellenőrző munkavédelmi felügyelő: 

Az adott munkabaleset vizsgálatával, jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos észrevételek, intézkedések 
feljegyzésére e rovatban van lehetőség. 
A munkabaleseti esemény elemzését (vizsgálatát, kódolását) követően a felügyelő köteles a nevét, 
felügyelői igazolvány számát, a felülvizsgálat lezárásának napját beírni, majd ezt követően a 
jegyzőkönyvet aláírni.” 
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A vidékfejlesztési miniszter 123/2013. (XII. 17.) VM rendelete
az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. mezőgazdasági „de minimis” rendelet: az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban 

nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 
1535/2007/EK bizottsági rendelet;

2. anyajuh: minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már legalább 
egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;

3. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak a mezőgazdasági termelő tenyészetében meghatározott ideig történő 
tartása;

4. mezőgazdasági termelő: az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 
támogatás, valamint az  ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet)  
2. § 12. pontja szerinti mezőgazdasági termelő.

2. § (1) E rendelet alapján anyajuh tartásához vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.
 (2) A támogatás igénybevételére a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerint nyilvántartásba vett 
mezőgazdasági termelő jogosult, aki a támogatási rendelet 20–24. §-a szerinti anyajuhtartás támogatásra vonatkozó 
jogosultsági feltételeknek megfelel.

 (3) A támogatás a támogatási rendelet 22–24. §-a szerinti támogatás alapját képező állatok után vehető igénybe.

3. § (1) E  rendelet szerinti támogatás mértéke 2500 Ft/anyajuh. Támogatás országos szinten a  2013. évre vonatkozóan 
legfeljebb 840 000 egyed után nyújtható.

 (2) Támogatás mezőgazdasági termelőnként a  2013. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, és összege 
termelőnként nem haladhatja meg a  3333 eurót, valamint a  mezőgazdasági „de minimis” rendelet 3.  cikk 
(2) bekezdése szerinti küszöbértéket.

 (3) A  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a  támogatási összeg mezőgazdasági „de 
minimis” rendelet szerinti nyilvántartásba vétele alkalmával a 2013. május 1. napján érvényes, az Európai Központi 
Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

4. § (1) Támogatási kérelemnek a támogatási rendelet 23. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelem minősül.
 (2) Az  MVH határozatban közli a  jogosulttal, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A  csekély összegű 

támogatásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a mezőgazdasági „de minimis” rendelet pontos címét, az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napját, valamint a  támogatás pontos összegét euróban és forintban 
kifejezve.

 (3) A támogatás egyösszegű kifizetésére 2014. június 30-áig kerül sor.
 (4) A  támogatási összeg keretének túllépése esetén az  igényelt támogatás összege – az  érintett mezőgazdasági 

termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.
 (5) A támogatási keret 80%-os kihasználtsága esetén az MVH tájékoztatja a Vidékfejlesztési Minisztériumot.

5. §  Az e rendelet alapján nyújtott támogatás a mezőgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá tartozik.

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

7. §  Hatályát veszti az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról szóló 132/2012. (XII. 21.) VM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 124/2013. (XII. 17.) VM rendelete
az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  mezőgazdasági „de minimis” rendelet: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban 

nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 
1535/2007/EK bizottsági rendelet;

2.  anyakecske: minden olyan, a  kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely a  birtokon tartás utolsó napjáig már 
legalább egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;

3.  birtokon tartás: a  támogatás alapjául szolgáló állatnak a  mezőgazdasági termelő tenyészetében, 
meghatározott ideig történő folyamatos tartása;

4.  kecske ENAR rendelet: a  juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 
szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet;

5.  mezőgazdasági termelő: az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 
támogatás, valamint az  ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 2.  § 12.  pontja szerinti mezőgazdasági 
termelő;

6.  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti 
vállalkozás;

7.  tenyészet: a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzátartozó tartási 
hellyel együtt.

2. § (1) E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.
 (2) A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba-vételi 
kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi 
nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben,

b) a  támogatási kérelmében szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a  kecske ENAR rendelet 
szerinti nyilvántartásban,

c) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról,
d) gondoskodik a  tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelöléséről és folyamatos 

nyilvántartásáról, és
e) nyilatkozik arról, hogy nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

 (3) A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében megjelölt, a  támogatás alapját képező anyakecskéket köteles 
a  támogatási kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napjától kezdődően száz naptári napon át 
folyamatosan birtokán tartani.

3. § (1) A  támogatás mértéke 3500 Ft/anyakecske. Támogatás országos szinten a  2013. évre vonatkozóan legfeljebb  
20 000 egyed után nyújtható.

 (2) Támogatás mezőgazdasági termelőnként a  2013. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, és összege 
termelőnként nem haladhatja meg a  3333 eurót, valamint a  mezőgazdasági „de minimis” rendelet 3.  cikk 
(2) bekezdése szerinti küszöbértéket.

 (3) Egy anyakecske után egy támogatási év vonatkozásában csak egy alkalommal fizethető támogatás.

4. § (1) A támogatási kérelemben és az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát, 
valamint a  jelölési és nyilvántartási kötelezettség teljesítését a  kecske ENAR rendelet szerinti adatbázisba 
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bejelentett adatok alapján adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(a továbbiakban: MVH) ellenőrzi.

 (2) A  támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a  73/2009/EK tanácsi rendeletnek a  kölcsönös 
megfeleltetés, a moduláció és az  integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben 
létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az  1234/2007/EK tanácsi rendeletnek 
a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a  borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági 
rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK rendelet) 30. cikk (2) bekezdés c) pontjában, illetve (3)–(4) bekezdésében, 
a 31. cikkében, a 41. cikkében, valamint a 42. cikk (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

 (3) Amennyiben az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés kerül 
megállapításra, a támogatási összeg meghatározása során az 1122/2009/EK rendelet 63. és 66. cikke szerinti eljárást 
kell alkalmazni.

 (4) A kecske ENAR rendelet szerinti nyilvántartásba bejelentett adatok helyességéért vagy a bejelentés elmaradásáért, 
illetve határidőn túli teljesítéséért a mezőgazdasági termelő felelős annak minden jogkövetkezményével együtt.

5. § (1) A  támogatási kérelmet az  MVH által rendszeresített és az  MVH honlapján közzétett nyomtatványon 2014. január 
31-ig kell benyújtani. A  nyomtatványnak legalább az  alábbi adatokat, valamint nyilatkozatokat, dokumentumokat 
kell tartalmaznia:
a) a mezőgazdasági termelő azonosítására vonatkozó adatok;
b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;
c) a támogatási feltételek teljesítéséről szóló nyilatkozatok;
d) a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozó adatok;
e) a  kérelmező által tartott állatok létszámának és a  támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek 

meglétének a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által történő igazolása.
 (2) Az MVH a támogatási kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. Az MVH a határozatában közli a jogosulttal, 

hogy a mezőgazdasági „de minimis” rendelet szerinti csekély összegű támogatásban részesül. A támogatást igénybe 
vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során a mezőgazdasági „de minimis” rendelet 3. és 
4. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

 (3) A támogatás egyösszegű kifizetésére 2014. június 30-áig kerül sor.
 (4) A  támogatási keretek túllépése esetén az  igényelt támogatás összege – az  érintett mezőgazdasági termelőnél 

a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.
 (5) Az  MVH a  támogatási összeg mezőgazdasági „de minimis” rendelet szerinti nyilvántartásba vétele alkalmával 

a  kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett két tizedesjegy 
pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

 (6) A támogatási keret 80%-os kihasználtsága esetén az MVH tájékoztatja a Vidékfejlesztési Minisztériumot.

6. §  Az e rendelet keretében nyújtott támogatás a mezőgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá tartozik.

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

8. §  Hatályát veszti az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról szóló 133/2012. (XII. 21.) VM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 125/2013. (XII. 17.) VM rendelete
a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi terület országos jelentőségű védett természeti területté 
történő nyilvánításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Budapest Főváros Közgyűlésének a  Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. 
(VII. 22.) önkormányzati rendeletében helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánított, a  Budapest helyi 
jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletben 2013. december 31-ig tartó 
hatállyal fenntartott védettségű Budapesti Állat- és Növénykert természetvédelmi terület elnevezésű, Budapest XIV. 
kerületében, a 29732/9 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 10,76 hektár kiterjedésű területet országos 
jelentőségű védett természeti területté nyilvánítom.

2. §  Az  országos jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánítás célja az  ország legnagyobb állatkerti 
gyűjteményének védelme és fejlesztése, a  zöldfelületi elemként is jelentős, védett növényfajoknak is otthont adó 
gyűjteményes kert megőrzése, a természetismereti oktatás, környezeti nevelés és élményszerű bemutatás helyszínének 
biztosítása, valamint a területen található kert- és településtörténeti értékek és műemlékek megőrzése, fenntartása.

3. §  A terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet tartalmazza.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 125/2013. (XII. 17.) VM rendelethez

A Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

 1.  Természetvédelmi célkitűzések
1.1. Az ország legnagyobb állatkerti gyűjteményének fenntartása, védelme és fejlesztése.
1.2. A területen található, zöldfelületi elemként is jelentős, védett növényfajoknak otthont adó gyűjteményes kert 

és az itt kialakított természetszerű élőhelyek fenntartása, fejlesztése.
1.3. A műemléki értékek megóvása, műemléki környezet fejlesztése.
1.4. Védett és fokozottan védett, vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó, továbbá hazai jogszabály vagy 

nemzetközi egyezmény alapján elkobzott állatok részére átmeneti vagy tartós elhelyezés biztosítása.
1.5. Az ország legnagyobb, védett állatfajok egyedeit befogadó és ellátó természetvédelmi mentőközpontként 

való működés.
1.6. Védett és veszélyeztetett növényfajok egyedeinek ex situ megőrzése.
1.7. A terület táji-, természeti értékeinek, kultúrtörténeti jelentőségének megőrzése és fenntartása.
1.8. A terület természetvédelmi célú tartós hasznosítása, táji-, természeti értékeinek, valamint kultúrtörténeti 

jelentőségének bemutatása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása.
1.9. A területen előforduló vagy a területen bemutatott, hazai jogszabály vagy nemzetközi egyezmények hatálya 

alá tartozó védett és veszélyeztetett növény- és állatfajok megőrzése, életfeltételeik biztosítása.
1.10. Korszerű oktatási-ismeretterjesztési központként természetismereti oktatás, környezeti nevelés, élményszerű 

bemutatás megvalósítása.
 2.  Természetvédelmi stratégiák

2.1.  A  kultúrkörnyezet és a  természeti egységek összhangjának és a  harmonikus térszerkezet biztosítása. 
A meglévő értékek és a területen működő intézmény funkcionális egységeinek összehangolása.

2.2.  A  területen található védett és veszélyeztetett állat- és növényfajok ökológiai igényeihez igazodó aktív 
természetvédelmi kezelés.
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2.3.  Az  agresszíven terjeszkedő invazív növényfajoknak a  Fővárosi Állat- és Növénykert (a  továbbiakban: 
Működtető intézmény) eseti mérlegelése alapján szükséges mértékű visszaszorítása aktív természetvédelmi 
kezeléssel.

2.4.  A  terület látogatási feltételeinek biztosítása, valamint táji-, természeti értékeinek és kultúrtörténeti 
jelentőségének megismertetése.

2.5.  A terület és a természetvédelmi tevékenység bemutatása.
2.6.  Hazai és nemzetközi kutatási és természetvédelmi programok helyszínének biztosítása.

 3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása

3.1.1.  A  területet a  kiemelt természetvédelmi oltalomból adódó, törvényben meghatározott elsődleges 
rendeltetése mellett, azzal összhangban gyűjteményes és történeti kertként kell kezelni.

3.1.2  A  Működtető intézmény a  nem őshonos növényfajok koros példányainak kivágására vonatkozó, 
egyéb jogszabályban előírt engedély beszerzését megelőzően mérlegeli a  területen élő teljes 
állomány és az érintett példány(ok) egészségi állapotát, az esetlegesen lehulló száraz ágakból, vagy 
a  kidőlés lehetőségéből adódó baleset-veszélyességét, korát és méretét. Nem őshonos növényfaj 
koros példányának kivágásával a  gyűjtemény diverzitása nem csökkenhet, a  taxon pótlásáról 
gondoskodni kell.

3.1.3.  A  nem őshonos, agresszíven terjeszkedő fás- és lágyszárú növények állományait a  hatályos 
jogszabályoknak és a  Működtető intézmény mérlegelésének megfelelően vissza kell szorítani 
mechanikai módszerekkel vagy csepegésmentes növényvédőszer-kijuttatási technológia 
használatával.

3.1.4.  A következő tevékenységek esetében az adott tevékenységhez rendelt feltételek teljesülése esetén 
a Működtető intézménynek nem kell beszereznie a természetvédelmi hatóság engedélyét:
3.1.4.1.  Kutatás, gyűjtés végzése, ha az  természetvédelmi célt szolgál, és nem veszélyezteti 

védett, vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó faj megőrzését;
3.1.4.2.  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

hatálya alá nem tartozó fa, facsoport kivágása, telepítése, a  3.1.2. és 3.1.3.  pontokban 
foglaltak szerint;

3.1.4.3.  Növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, a  talaj termékenységét 
befolyásoló vegyi anyagok felhasználása, valamint élvefogó csapdák alkalmazása, 
ha az  természetvédelmi célt szolgál, és nem veszélyezteti védett, vagy nemzetközi 
egyezmény hatálya alá tartozó faj megőrzését, továbbá abban az esetben, ha egyes nem 
védett állatfajok (különösen: egér, patkány, nyest, tőkésréce, kóbor macska, csótány, 
szarka, dolmányos varjú, parlagi galamb) egyedei veszélyeztetik a  védett növény- 
és állatfajokat, vagy azok tartását/élőhelyeit, valamint a  zoológiai vagy a  botanikai 
gyűjtemény elemeit;

3.1.4.4.  Közösségi események rendezése, ha az  nem veszélyezteti védett, vagy nemzetközi 
egyezmény hatálya alá tartozó faj megőrzését. A Működtető intézménynek a szabadtéri, 
legalább 500 fő egyidejű részvételével és technikai hangosítással járó közösségi 
eseményeket be kell jelentenie a természetvédelmi hatóságnak. A Működtető intézmény 
a bejelentési kötelezettségének eleget tesz, ha éves rendezvénytervét az adott év január 
hónap 31. napjáig a  természetvédelmi hatóság és egyidejűleg a  természetvédelmi 
kezelésért felelős Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a  továbbiakban: igazgatóság) 
részére benyújtja. Az éves rendezvénytervben nem szerepeltetett, a  fent meghatározott 
feltételeknek megfelelő rendezvényeket külön be kell jelenteni a  természetvédelmi 
hatóság és az igazgatóság részére;

3.1.4.5.  Járművel való közlekedés az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célok elérése 
érdekében, vagy azokkal összhangban;

3.1.4.6.  Kertápolási munkálatok elvégzése ha az  nem veszélyezteti védett, vagy nemzetközi 
egyezmény hatálya alá tartozó faj megőrzését.

3.2.  Fajok védelme
3.2.1.  A  területen őrzött, a  gyűjtemény részét képező védett növény- és állatfajok és 

életközösségeik megőrzését, életfeltételeik biztosítását alapvetően az  élőhelyük 
megfelelő természetvédelmi kezelésével kell biztosítani.
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3.2.2.  A  védett lágyszárú növényfajok esetében a  fenntartás, vagy havária esetén 
az  igazgatósággal történő előzetes egyeztetés alapján fennállhat a  területen belüli 
áttelepítés lehetősége.

3.2.3.  A  területen spontán/szubspontán előforduló védett növény- és állatfajok védelmére, 
életfeltételeik biztosítására a fenntartás során tekintettel kell lenni.

3.2.4.  Gondoskodni kell kifejezetten madár- és lepkebarát cserje- és évelő növénycsoportok 
kialakításáról, fenntartásáról.

3.2.5.  A  szürke gém (Ardea cinerea) és kárókatona (Phalacrocorax carbo) esetében a  terület 
eltartó képességét figyelembe véve állományszabályozás (pl. fészekgyérítés, 
fiókakiszedés, tojáslakkozás) egyéb jogszabályokban meghatározott engedéllyel 
végezhető. Fiókakiszedés abban az  esetben engedélyezhető, ha a  fiókák elhelyezése 
természetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező befogadó helyen biztosított.

3.2.6.  A természetes élőhelyek védelme érdekében és ismeretterjesztési céllal a területen nem 
védett és invazív fajok a Működtető intézmény mérlegelése alapján tarthatóak, vagy oda 
befogadhatóak, a területről való kiszabadulásukat a tartás során meg kell akadályozni.

3.3.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
3.3.1.  Meg kell őrizni és fenn kell tartani a terület kerttörténeti, műemlékvédelmi szempontból 

értékes elemeit.
3.3.2.  A  terület egyes részterületeinek használatát, funkcióját a  természeti értékek megóvását 

és a kert történetét előtérbe helyező és a legmesszebbmenőkig figyelembe vevő, ahhoz 
alkalmazkodó engedélyezett kertépítészeti tervdokumentációk alapján kell kialakítani.

3.3.3.  Új infrastrukturális elemek létesítésekor, vagy a meglévők felújításakor gondoskodni kell 
a tájba illesztésről, a terület kertépítészeti hagyományainak ápolásáról.

3.4.  Látogatás
 A terület látogatási szabályzatát úgy kell kialakítani, hogy az teljes mértékben összhangban legyen 

az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel.
3.5.  Oktatás és bemutatás

3.5.1.  Be kell mutatni a  terület természeti értékeit és lehetőség szerint a  magyarországi és 
a nemzetközi természetvédelmet, a terület természetvédelmi funkcióit.

3.5.2.  A  lehetőségekhez alkalmazkodva a  területen a  környezetvédelemmel, 
fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretterjesztést is kell végezni.

3.6.  Kutatás, vizsgálatok
3.6.1.  Figyelemmel kell kísérni és dokumentálni kell a  terület spontán vagy szubspontán 

előforduló állat- és növényvilágát.
3.6.2.  A  területen dokumentálni kell minden, a  természetvédelemmel összefüggő 

tevékenységet.
3.7.  Terület és földhasználat

3.7.1.  Biztosítani kell a terület őrzését.
3.7.2.  A területen ipari, bányászati tevékenység nem folytatható.
3.7.3.  Tilos olyan létesítményt és berendezést elhelyezni vagy üzemeltetni, amely az 1. pontban 

meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását akadályozza vagy 
veszélyezteti, kivételt képeznek az  állattartással összefüggően kialakítandó védelmi 
berendezések.

3.7.4.  A  területen építmény csak a  természeti értékek megőrzése és a  további, a  zoológiai és 
botanikai gyűjtemény működésével összefüggő funkciók összhangját biztosító módon 
helyezhető el és tartható fenn.

3.7.5.  A  Működtető intézménynek fokozatosan el kell végeznie a  területen található kerti 
utak, burkolatok, lépcsők, valamint az  egyéb kertberendezési tárgyak korszerűsítését, 
karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.

3.7.6.  Hóeltakarítás, valamint síkosság-mentesítés csak a növényzetet nem károsító módszerrel 
végezhető.
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A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete
a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (1)  bekezdése c)  pontjának 
9. alpontjában, továbbá
a 18.  § tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § 
(1) bekezdése b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, továbbá
a 18.  § tekintetében 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. §  Vadászvizsgát az  a  magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar és nem magyar állampolgár tehet, aki 
a  17.  életévét betöltötte és a  vadászvizsgát megelőző tanfolyamnak (a továbbiakban: tanfolyam) a  vizsgára való 
jelentkezését megelőző két éven belüli elvégzését igazolja.

1. Tanfolyam szervezése, indítása

2. § (1) Tanfolyam szervezése a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) engedélyével végezhető.
 (2) A  tanfolyam szervezését az  1.  mellékletben meghatározott feltételek alapján természetes vagy jogi személy 

kérelmezheti.
 (3) Az engedélyt a NÉBIH határozott időre, de legfeljebb 5 évre adja ki. Az engedély lejártát megelőzően új engedély 

kérelmezhető.
 (4) A NÉBIH az engedélyt kapott természetes, illetve jogi személyek (a továbbiakban: tanfolyamszervező) nevét, azok 

címével vagy székhelyével, cégjegyzékszámával, valamint az  engedély hatályának kezdő és lejárati időpontjával 
nyilvántartja és a honlapján közzéteszi.

 (5) A  NÉBIH a  tanfolyam-szervezésre kiadott, visszavont, valamint lejárt hatályú engedélyekről folyamatosan 
tájékoztatja az Országos Magyar Vadászkamarát (a továbbiakban: OMVK).

 (6) A tanfolyam engedélyezésével kapcsolatos dokumentumokat a NÉBIH 15 évig megőrzi.

3. § (1) Az  engedélyezett tanfolyamokat a  NÉBIH által létrehozott háromfős bizottság ellenőrzi. A  háromfős bizottságba 
egy-egy szakértőt a  NÉBIH, valamint a  vadgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jelöl ki, 
továbbá a  NÉBIH felkérése alapján egy szakértőt az  OMVK delegál. Nem jelölhető ki a  bizottságba az  a  személy, 
aki az  adott megye vadászvizsga bizottságának tagja, elnöke, aki tanfolyamszervezői engedéllyel rendelkezik 
vagy a  4.  § (2)  bekezdés szerinti tanfolyamvezetőként, illetve oktatóként részt vesz tanfolyam szervezésében, 
lebonyolításában.

 (2) Az  ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a  tanfolyamvezető minden tanfolyam és előadás kezdő és 
befejező időpontját, valamint helyszínét és órarendjét a  tanfolyam megkezdését megelőzően legalább 15 nappal 
köteles a NÉBIH részére írásban megküldeni.

 (3) Az  ellenőrzés kiterjed a  rendelet 1–3.  mellékleteiben felsorolt, a  tanfolyam engedélyeztetésével, lebonyolításával 
kapcsolatos feltételek és követelmények betartására.

 (4) A  tanfolyam ellenőrzése során a  NÉBIH által kijelölt bizottsági tag jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a  másik két 
bizottsági tag aláírásával hitelesít.

 (5) Ha az ellenőrzés az e rendeletben foglalt előírások betartásával kapcsolatban hiányosságot tár fel és a jogszerűtlen 
állapot a  jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a  jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a  NÉBIH 
felhívja a  tanfolyamszervezőt a  hiányosságok pótlására, melyre a  tanfolyamszervezőnek a  kézhezvételt követően 
15 nap áll rendelkezésére.

 (6) Ha az ellenőrzés során olyan súlyú hiányosság kerül feltárásra, amelynek során az (5) bekezdésben foglalt intézkedés 
alkalmazására nincs lehetőség vagy a megadott határidő eredmény nélkül telik el, a NÉBIH az engedélyt visszavonja.

 (7) Az engedély visszavonása esetén a  tanfolyamszervező a visszavonó határozat jogerőre emelkedését követően két 
évig nem kaphat engedélyt tanfolyam szervezésére.
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4. § (1) A tanfolyam teljes időtartama 100 óra, amelynek felépítését és tematikáját a 2. melléklet tartalmazza.
 (2) A  tanfolyamvezető az  a  tanfolyamszervező által írásban megbízott, képzésért felelős személy, aki a  képzési 

folyamatot felügyeli és irányítja. Ha a tanfolyamszervező magánszemély, akkor a tanfolyamvezetői feladatokat saját 
maga is elláthatja.

 (3) A  tanfolyamszervező a  3.  melléklet szerinti tartalmú képzési szerződést köt a  tanfolyamon résztvevővel 
(a továbbiakban: hallgató).

 (4) A tanfolyamvezető gondoskodik a jelenléti ív vezetéséről.
 (5) A tanfolyam befejezését követően a tanfolyamszervező a tanfolyamvezető útján a hallgató számára igazolást állít ki, 

ha a hallgató a 2. melléklet szerinti elméleti foglalkozás legalább 80%-án és a gyakorlati foglalkozás 100%-án részt 
vett.

 (6) A  tanfolyam oktatója a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet] 8. számú 
melléklete szerinti felsőfokú vadgazdálkodási képzettséggel vagy az oktatott témakör szerinti felsőfokú szakirányú 
képzettséggel, valamint legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy lehet.

 (7) Az  elsősegélynyújtással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása esetén államilag elismert 
egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy is oktathat, ha rendelkezik a  (9)  bekezdés c)  pontja szerinti 
szakmai gyakorlattal.

 (8) A végzettséget, valamint a szakmai gyakorlatot a NÉBIH felé igazolni kell.
 (9) A szakmai gyakorlat igazolására

a) a  vadgazdálkodási gyakorlatban, vadászati közigazgatásban, vadászati érdekképviseleti tevékenységben, 
vadászati vagy vadgazdálkodási szakmai oktatásban, valamint vadászatszervezésben,

b) a  fegyvertani ismeretek oktatása esetén a  rendőrhatóságnál a  lőfegyverek használatával vagy kezelésével 
kapcsolatos munkakörben, vagy

c) az elsősegélynyújtással és az újraélesztéssel kapcsolatos ismeretek oktatása esetén a baleseti mentésben és 
az egészségügyi intézmény sürgősségi, intenzív osztályán

folyamatosan eltöltött 5 éves időszak fogadható el.

2. Vadászvizsga szabályai, rendje

5. § (1) Vadászvizsgára jelentkezni az  OMVK bármely területi szervezeténél lehet. A  vadászvizsga az  OMVK azon területi 
szervezeténél tehető le, ahova a vizsgázó a jelentkezését benyújtotta.

 (2) A vadászvizsgát úgy kell megszervezni, hogy az egy napon vizsgázók száma a 20 főt nem haladhatja meg.
 (3) A  vizsgázó részére a  vizsgadíj befizetésének igazolását követően térítésmentesen tájékoztatót kell rendelkezésre 

bocsátani, ami tartalmazza a  vadászvizsgával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a  szóbeli tételsort és egy 
tesztmintát.

 (4) Vadászvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni.
 (5) Nem kell vadászvizsgát tenni annak, aki 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 8. számú melléklete szerinti

a) felsőfokú vadgazdálkodási, vagy
b) iskolarendszerű képzésben szerzett középfokú vadgazdálkodási
képzettséggel rendelkezik.

 (6) Az  (5)  bekezdésben felsorolt szakképesítések a  fegyverismeretre és -használatra vonatkozó gyakorlati és elméleti 
vizsgarész letétele alól nem mentesítenek.

6. § (1) A vadászvizsga díja húszezer forint.
 (2) A vadászvizsga mindenkori díjának ötven százaléka

a) a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga,
b) a vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsga, továbbá
c) a fegyverismeretre és használatra vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsgarész
vizsgadíja.

 (3) A díjat jelentkezéskor a vadászkamara területi szervezeténél készpénzben vagy készpénz-átutalási megbízással kell 
teljesíteni.

 (4) A befizetett vizsgadíj a megjelölt vizsganapon történő vizsgázásra jogosít.
 (5) Ha a vizsgára jelentkező önhibáján kívül nem tud a vizsgán megjelenni és ezt hitelt érdemlő módon igazolja, a már 

befizetett vizsgadíjat
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a) vadászvizsga esetén az elmulasztott vizsga időpontjától számított hat hónapon belül sorra kerülő,
b) ragadozó madárral való vadászatra, valamint vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsga esetén 

az elmulasztott vizsga időpontját követő soron következő
vizsgára el kell fogadni.

7. § (1) A  vadászvizsga nem nyilvános vizsga, a  vizsgázókon kívül csak a  vizsgabizottság tagjai, elnöke, illetve a  vizsga 
lebonyolításához szükséges technikai személyzet, valamint a  vadászvizsga lebonyolításának ellenőrzését végzők 
lehetnek jelen.

 (2) A vadászvizsga elméleti részét kizárólag a három főből álló vizsgabizottság előtt lehet letenni.
 (3) A  vadászvizsga időpontjáról és helyszínéről az  OMVK illetékes szerve a  vizsgaidőpontot megelőzően legalább 

15 nappal írásban tájékoztatja a NÉBIH-et.
 (4) A  vadászvizsga jogszabályban foglalt menetének és szakszerű lefolyásának biztosítása érdekében a  NÉBIH 

a  vadászvizsga lebonyolításának szabályszerűségét és szakmaiságát előzetes bejelentés nélkül ellenőrizheti, 
amelyről jegyzőkönyvet vesz fel és azt a  vadászvizsga jogszabályban foglalt menetének és szakszerűségének 
sérelme esetén megküldi a miniszternek.

 (5) A  miniszter a  NÉBIH által megküldött jegyzőkönyv alapján – a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai 
szerint – a vadászvizsga eredményét megsemmisíti, valamint érvénytelenné nyilvánítja a kiállított bizonyítványt, ha 
bebizonyosodik, hogy a vadászvizsgát jogellenesen szervezték meg, vagy a bizonyítványt jogellenesen állították ki. 
Az érvénytelenné nyilvánított bizonyítványt be kell vonni és meg kell semmisíteni. A miniszter az e bekezdés szerint 
meghozott határozatát – indokolás nélkül – a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben 
közzéteszi.

8. § (1) A  vadászvizsga bizottság 3 főből áll. A  vadászvizsga bizottság elnöke az  OMVK területi szervezetének titkára, 
tagjai az  illetékes vadászati hatóság képviselője, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt személy. 
A vadászvizsga bizottság tagja, elnöke csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet.

 (2) A vadászvizsga bizottság tagja, elnöke nem lehet olyan személy, aki tanfolyamszervezői engedéllyel rendelkezik, aki 
részt vesz tanfolyam szervezésében, tanfolyamvezető, illetve olyan személy, aki részt vesz tanfolyam ellenőrzésében, 
továbbá ezeknek a polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója.

9. § (1) A  vadászvizsga bizottság tagjait, elnökét, a  megjelent vizsgázók száma alapján vizsgáztatási díj illeti meg, amely 
a  vadászvizsga bizottság tagjai esetében vizsgázóként az  1 főre eső vizsgadíj 10 százaléka, a  bizottság elnöke 
esetében az 1 főre eső vizsgadíj 15 százaléka.

 (2) A  vadászíjász vagy ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga vizsgabizottsági tagjainak, 
elnökének vizsgáztatási díjára az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezést kell alkalmazni.

10. § (1) Vadászíjász vagy ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgára jelentkezni csak a vadászvizsga 
bizonyítvány, vagy a már megszerzett vadászjegy birtokában lehet.

 (2) Vadászíjász vagy a  ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgára az  OMVK Fővárosi és Pest 
megyei Területi Szervezeténél lehet jelentkezni.

 (3) A  vadászíjász vagy ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga időpontjáról és helyszínéről 
az  OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezete a  vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal írásban 
tájékoztatja a NÉBIH-et.

 (4) A  vadászíjász vagy a  ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga jogszabályban foglalt 
menetének és szakszerű lefolyásának biztosítására és ellenőrzésére a 7. § (4)–(5) bekezdésében meghatározottakat 
kell megfelelően alkalmazni.

11. § (1) Vadászíjász kiegészítő vizsgát évente legalább kettő alkalommal kell szervezni az  OMVK Fővárosi és Pest megyei 
Területi Szervezete által kijelölt központi helyszínen.

 (2) A  vadászíjász vizsgabizottság 3 főből áll. Elnöke az  OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének titkára. 
Tagjai – akiket a  vizsgabizottság elnöke kér fel – a  Magyar Vadászíjász Egyesület által javasolt szakértő, valamint 
a vadászati hatóság képviselője.

12. § (1) A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgát évente legalább egy alkalommal szeptember 1. 
és december 31. között kell megszervezni.
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 (2) A vizsgabizottság 3 főből áll. Elnöke az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének titkára. Tagjai – akiket 
a vizsgabizottság elnöke kér fel – a Magyar Solymász Egyesület által javasolt szakértő, valamint a vadászati hatóság 
képviselője.

13. § (1) A vadászvizsga tananyagát a 4. mellékletben meghatározott ismeretek képezik.
 (2) A  vadászvizsga írásbeli kérdéseit, azok helyes válaszaival, továbbá a  szóbeli kérdéseket (a továbbiakban 

együtt: kérdések), valamint a  vizsgán használt képanyagot az  OMVK állítja össze és a  miniszter hagyja jóvá. Ha 
a  kérdésekben, illetve a  képanyagban változás következik be, akkor az  OMVK a  kérdéseket, illetve a  képanyagot 
a miniszter részére 15 napon belül jóváhagyásra megküldi.

 (3) Ha a vizsgázó kéri, a vadászvizsgára való felkészüléshez az OMVK térítés ellenében biztosít segédanyagot.

14. § (1) A  vadászvizsga az  5.  mellékletben meghatározottak szerint gyakorlati és elméleti vizsgarészből áll. A  vizsgázó 
kizárólag eredményes gyakorlati vizsgarészt követően bocsátható az elméleti vizsgarészre.

 (2) A gyakorlati vizsgarész vizsgafeladatainak végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell kitölteni, mely tartalmazza az összes 
szükséges személyes adatot és a  történteket eseményszerűen rögzíti. A  vizsgafeladatok közvetlen befejeztével 
a jegyzőkönyvet a lövészetvezető, a vizsgabizottság jelenlévő tagja és a vizsgázó aláírja. A jegyzőkönyv egy másolati 
példánya a vizsgázót illeti meg.

 (3) Eredményes vadászvizsga letételének az  minősül, ha a  vizsgázó mind a  gyakorlati, mind az  elméleti vizsgarészen 
megfelelt.

 (4) A  vadászíjász kiegészítő vizsga eredményes letételének az  5.  melléklet D)  pontjában foglalt vizsgarész teljesítése 
minősül.

 (5) A  ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga eredményes letételének az  5.  melléklet 
C) pontjában foglalt vizsgarész teljesítése minősül.

 (6) A  vadászvizsga gyakorlati és elméleti vizsgarészét kizárólag az  OMVK ugyanazon területi szervezetének 
vizsgabizottságánál lehet letenni.

 (7) Ha a vizsgázó
a) eredménytelen vadászvizsgát tesz, de 6 hónapon belül ugyanannál a területi szervezetnél újból vizsgázik,
b) eredménytelen ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgát tesz, de 12 hónapon belül 

újból vizsgázik, vagy
c) eredménytelen vadászíjász kiegészítő vizsgát tesz, de 12 hónapon belül újból vizsgázik,
akkor a teljes vizsgadíj megfizetése mellett csak a sikertelen vizsgarészt kell megismételnie.

 (8) Eredményes vadászvizsga esetén a vizsgabizottság a 6. melléklet szerinti bizonyítványt állít ki, amelyet a vizsgázó 
a vizsga letételét követően kézhez kap.

 (9) Eredményes vadászíjász vagy a  ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga esetén 
a  vizsgabizottság a  7.  melléklet szerinti, a  kiegészítő vizsga típusának megfelelő kiegészítő vadászvizsga 
bizonyítványt állít ki, amelyet a vizsgázó a vizsga letételét követően kézhez kap.

15. § (1) A vadászvizsgára jelentkezőkről és a vadászvizsgán résztvevőkről az OMVK területi szervezete a 8. melléklet szerint 
nyilvántartást vezet.

 (2) A  vizsgáztatásról és a  kiadott bizonyítványokról az  OMVK területei szervezete a  9.  melléklet szerinti tartalommal 
nyilvántartást vezet (a továbbiakban: Vadászvizsga Főkönyv). A Vadászvizsga Főkönyv nem selejtezhető.

 (3) A Vadászvizsga Főkönyv nyilvántartó lapját a vizsgát követően a vizsgabizottság tagjai, elnöke aláírják.

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (2) A rendeletben foglaltak nem vonatkoznak a hatálybalépést megelőzően vadászvizsgára jelentkezett vizsgázókra.

17. §  A rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

18. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a  megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási 
szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 
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szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1.  melléklete a  10.  melléklet szerint 
módosul.

19. §  Hatályát veszti a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 55–57. §-a, valamint 15. számú melléklete.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez  

 

A vadászvizsgát megelőző tanfolyam szervezésének engedélyezéséhez szükséges 
feltételek és az engedély kiadására irányuló kérelem tartalmi követelményei 

 
A) A tanfolyamszervező rendelkezik 

- oktatóteremmel (saját vagy bérelt); 
- az oktatás megfelelő színvonalát biztosító technikai háttérrel (például: prezentációs 

anyagok bemutatására alkalmas számítógép, projektor, falitábla); 
- gyakorló vadászterülettel (ennek igazolására el kell fogadni a vadászterületi 

gyakorlati képzésre, vadászatra jogosulttal kötött szerződést); 
- megfelelő mennyiségű és minőségű szemléltető eszközzel, úgymint a trófeabírálat 

megfelelő szintű elsajátításához szükséges trófeákkal (fajonként legalább 1 db 
trófeabírálati szempontok bemutatására alkalmas gímszarvas, dámszarvas, őz, 
muflon és vaddisznó trófeával), szemléltető ábrákkal, hanganyaggal, fotóanyaggal. 

- vadászható fajok trófeájának vagy preparátumainak bemutatási lehetőségével.  
 
 
B) Benyújtandó dokumentumok:  

- részletes képzési terv, 
- a gyakorlati foglalkozás megalapozottságára vonatkozó megállapodások (lőtérrel és 

vadászatra jogosulttal kötött szerződések), 
- a tanfolyamon oktatók neve és végzettségét, valamint vadászati gyakorlatát igazoló 

okmányok, 
- az oktatás feltételrendszerének leírása, 
- menet közbeni számonkérés mintája (tesztek, feladatsorok). 
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2. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez  

 

A vadászvizsgát megelőző tanfolyam felépítése, tematikája 
 

 
1. Elméleti foglalkozás 
 

- 70 óra időtartam 
- Az oktatandó témakörök:  

- a vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételeivel, 
- a fegyverismerettel, ballisztikával valamint a vadászlőfegyver biztonságos 
kezelésének és megfelelő szintű lőkészség elsajátításával, 
- a balesetvédelemmel, lőtt sérülések ellátásával és elsősegélynyújtással, 
- az emberre fokozott veszélyt jelentő vadbetegségekkel, a lőtt vad kezelésével 
és a vadhús felhasználással és higiéniájával, 
- a vadászható emlős és madárfajokkal, a velük összetéveszthető védett 
fajokkal, 
- a vadászati módokkal, eszközökkel és vadászkutyafajták használatával, 
- a vadgazdálkodással, 
- a vadgazdálkodási berendezésekkel, 
- a trófeabírálattal, 
- a természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezéseivel, illetve gyakorlati 
feladataival, 
- a vadászati hagyományokkal, kultúrával, 
- a vadászati igazgatás rendszere, hazai és nemzetközi vadászati szervezetek 
a vadászati jog legfontosabb rendelkezéseivel 
- a jogszabálysértések szankciórendszerével, 

kapcsolatos elméleti ismeretek. 
 
 

2. Gyakorlati foglalkozás 
 

- 30 óra időtartam 
- maximális csoportlétszám 30 fő 
- témakörei: 

- 2 órás elsősegélynyújtással (lőtt sérülések ellátása, vérzéscsillapítás, 
újraélesztés) kapcsolatos foglalkozás 

- gyakorlati lővizsga előtti kötelező lőgyakorlat  
- igazolt részvétel egy apróvadas és egy nagyvadas jellegű vadászterület 

vadgazdálkodási és vadászati berendezéseinek komplex bemutatóján, ahol 
a vadászat különböző módjainak természetbeni modellezett bemutatása is 
megtörténik.  
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A tanfolyamszervező és hallgató között kötött képzési szerződésnek tartalmaznia kell: 
 

- a tanfolyamszervező és tanfolyamvezető nevét, 
- a tanfolyam tematikájának beosztását, 
- a tanfolyam helyszíneinek és időpontjainak részletes beosztását, beleértve a képzés 

teljes óraszámát, a 70 óra elméleti és a 30 óra gyakorlati foglalkozást, 
- az elméleti és gyakorlati foglalkozásokra vonatkozó megengedett hiányzások 

mértékét, valamint hogy a megállapított mérték túllépése esetén nem adható ki a 
vadászvizsgához szükséges igazolás, 

- a tanfolyam díjának mértékét és fizetési módját, 
- a szerződésszegés következményeit mindkét fél részéről. 

 
 

3. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez
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A vadászvizsga tananyagát képező ismeretek 
 
 
a) a vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei, 
 
b) fegyverismeret és ballisztika, a vadászlőfegyver biztonságos kezelésének ismerete és az 5. 
melléklet A. rész szerinti szintű lőkészség, 
 
c) a balesetvédelemmel és elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek, 
 
d) az emberre fokozott veszélyt jelentő vadbetegségekkel, a lőtt vad kezelésével, a vadhús 
felhasználásával és higiéniájával kapcsolatos ismeretek, 
 
e) a vadászható emlős és madárfajok, a velük összetéveszthető védett fajok ismerete, 
 
f) a vadászati módokkal, eszközökkel és vadászkutyafajták használatával kapcsolatos 
tudnivalók, 
 
g) a vadgazdálkodási ismeretek,  
 
h) a vadgazdálkodási berendezések ismerete, 
 
i) a trófeabírálat, 
 
j) a természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezéseinek, illetve az ahhoz kapcsolódó 
gyakorlati ismeretek, 
 
k) a vadászati hagyományok, vadászati kultúra, 
 
l) a vadászati igazgatás rendszere, hazai és nemzetközi vadászati szervezetek, 
 
m) a vadászati jog legfontosabb rendelkezéseinek ismerete, 
 
n) a jogszabálysértések szankciórendszerének ismerete. 
 
 

4. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez
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A vadászvizsga 
 
 

A. Gyakorlati vizsgarész 
 

A vadászvizsga gyakorlati vizsgarésze a sörétes és golyós vadászfegyver biztonságos 
kezelésének készségszintű elsajátítását ellenőrzi. A vizsgázónak a fegyver kezelésében a 
jártasság szintjét kell bizonyítania.  

A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy rendelkezik a lőfegyver biztonságos és 
balesetmentes kezeléshez szükséges ismeretekkel. Ezt a golyós- és a sörétes vadászfegyver 
biztonságos és eredményes kezelése során bizonyítja. 

A gyakorlati vizsgarészért felelős: a lövészetvezető és a vizsgabizottság egyik – az 
OMVK területi szervezetének titkára által kijelölt – tagja, akik felügyelik és minősítik a 
vizsgarész szakszerű lefolyását.  
 
 
A. 1. Lővizsga 
 

A feladatrészek végrehajtására a lövészetvezető ad utasítást és a vizsgabizottság tagjával 
együtt értékeli is azt. A lövészetvezető közvetlen jelenlétével szavatolja a gyakorlat 
végrehajtásának biztonságát. 

Amennyiben a vizsgázó nem tudja technikailag végrehajtani az adott feladatrészt, nem éri 
el az előírt találatot, vagy megsérti a fegyverkezelés biztonsági szabályait, a gyakorlatot 
befejezi és a vizsgája eredménytelen. 
 
 
A. 2. Golyós fegyver kezelése és a lövés. 

 
A feladatot a hatályos jogszabály szerit nagyvad elejtésére alkalmas, tolózáras, távcsöves, 

gyorsítóval ellátott, tárazható golyós lőfegyverrel kell végrehajtani. A vizsgázó a lövés során 
a fegyvert ülő helyzetben támaszthatja. 
 

1. feladat Vegye el a fegyverállványról a fegyvert 
 

2. feladat Ellenőrizze, nincs-e idegen anyag a fegyver csövében 
Ki kell szednie a zárdugattyút, majd vissza kell tennie. 

 
3. feladat Válassza ki a fegyverhez illő lőszert 

Legalább 3 különböző kaliberű lőszer közül válassza ki az adott fegyverhez illőt. 
A lőszerek gyári csomagolásúak lehetnek, a gyakorló fegyver kaliberét a 
vizsgáztató közli a vizsgázóval. (A lövészetvezető ellenőrzi, hogy a vizsgázó 
ismeri-e a lőszeren található jelzéseket.) 

 
4. feladat Foglalja el a lőállást 

 
5. feladat Használja a gyorsítót a fegyveren, majd fesztelenítse azt 

 
6. feladat Töltse meg a fegyvert és biztosítsa 

 
 

5. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez
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7. feladat Lőjön 
Lőfeladat: - 50 méterre 

 - a Nemzetközi Sportlövő Szövetség szabályzatában 
rögzített 50 m-es Pontlövő Pisztoly Céltáblára 
- 1 próbalövést követően 3 értékelt lövéssel 21 
köregységet teljesítsen. 

 
8. feladat Helyezze vissza a fegyvert az állványra 

 
 
A. 3. Sörétes fegyver kezelése és a lövés 
 

1. feladat  Vegye el a fegyverállványról a fegyvert 
 

2. feladat Szedje szét (agy, előagy, cső) és rakja össze a billenő csövű sörétes 
fegyvert. 

 
3. feladat Válassza ki a fegyverhez a megfelelő lőszert 
Legalább 3 különböző kaliberű lőszer közül válassza ki az adott fegyverhez illőt. 
A lőszerek gyári csomagolásúak lehetnek, a gyakorló fegyver kaliberét a 
vizsgáztató közli a vizsgázóval. (A lövészetvezető ellenőrzi, hogy a vizsgázó 
ismeri-e a lőszeren található jelzéseket.) 

 
4. feladat Lőjön 
Lőfeladat skeet pályán: 
A vizsgázó 15 korongra lő az alábbi lőállásokról, és legalább 6 találatot kell 
elérnie. A vizsgázó minden korongra egy lövést adhat le. A fegyverbe csak a 
dublék esetén tehető 2 db lőszer. 
 

1-es lőállás: Skeet pálya 1-es lőállás: 
1. korong: nagytorony 
2. korong: nagytorony 
3. korong: kistorony  
4-5. korong: vadász dublé, nagytorony, lövésre kistorony 

 
2-es lőállás: Skeet pálya 4-es lőállás: 

1. korong: nagytorony 
2. korong: kistorony 
3. korong: gurított nyúlkorong 
4-5. korong: vadász dublé, gurított nyúlkorong, lövésre kistorony 

 
3-as lőállás: Skeet pálya 7-es lőállás: 

1. korong: nagytorony 
2. korong: kistorony 
3. korong: kistorony 
4-5. korong: kistorony lövésre nagytorony  

 
5.  feladat  Helyezze vissza a fegyvert az állványra  
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B. Elméleti vizsgarész: 
 

Az elméleti vizsgarész írásbeli és szóbeli vizsgából áll. 
 

 
B. 1. Az írásbeli vizsga 
 
a.) Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak 50 kérdést tartalmazó tesztlapot kell kitöltenie, melyre 
50 perc áll rendelkezésre. A megfelelt eredményhez a vizsgázónak legalább 40 kérdésre kell 
hibátlanul válaszolnia.  
 
b.) A vizsgázónak 10 vadászható faj vadászati idényét kell helyesen leírnia a megfelelő 
jogszabályi vonatkozásokkal együtt. A vizsgarész eredményes, ha a vizsgázó legalább 9 
kérdést hibátlanul válaszolt meg. 
 
 
B. 2. A szóbeli vizsga 
 
Szóbeli vizsgára a vizsgázó csak az eredményes írásbeli vizsga után bocsátható. 
 
a.) A faj- és trófeaismeret felmérésére szolgáló 200 darabos vetített képsorozatból, illetve 
fényképanyagból minden vizsgázónak 15 darab vetített képet, vagy fényképet kell 
megtekintenie. A bemutatott képeken 8 nagyvad (5 trófeás és 3 tarvad) és 4 apróvad fajnak, 
továbbá 2 védett és 1 fokozottan védett állatfajnak a teljes alakos, illetve trófeás képe látható. 
A felismerésre és a válaszra képenként 20 másodperc áll rendelkezésre. 

Megfelelt a vizsgázó, ha minden nagyvadat és apróvadat, illetve legalább 2 védett fajt, 
fokozottan védett faj tévesztése nélkül, faj szerint helyesen felismert, a trófeás vad esetében 
pedig 5 esetből 4-szer helyesen minősítette korcsoport és elejthetőség szempontjából. 
 
b.) A szóbeli vizsga második felében a vizsgázó 5 kérdést tartalmazó tételt húz. A felkészülési 
idő 15 perc. Eredményes a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó a tételben szereplő összes kérdésre jó 
választ ad.  

 
A vizsgázónak a szóbeli vizsgán a teljes vadászvizsga bizottság előtt kell számot adnia 

tudásáról, az egyes vizsgarészek akkor tekinthetőek sikeresnek, ha a vizsgabizottság elfogadja 
a vizsgázó válaszát. 

 
A vadászvizsga elméleti része akkor eredményes, ha az 1. és 2. pontokban meghatározott 

vizsgarészeket eredményesen tette le a vizsgázó.  
 
Az 1. pontban és 2. pont a) alpontjában rögzített vizsgarészek eredménytelen teljesítése 

esetén a vizsgázó nem bocsátható a következő vizsgarész letételére.  
 
 

C. Ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga 
 
A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati 
részből áll, melyet a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga 3 fős 
vizsgabizottsága előtt kell letenni. Az elméleti vizsgarész eredménytelensége esetén a 
vizsgázó gyakorlati vizsgára nem bocsátható. 
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C. 1. Elméleti rész 
 
a.) Ragadozó madárfajok ismerete 
 
A vizsgázónak 13 db különböző fajú preparált ragadozó madárból 10-et kell felismernie. A 
vizsgán azonos időben kell a vizsgázó számára szemlére bocsátani a kitömött példányokat. 
Megtekintésüket követően a vizsgázó ismerteti és jellemzi a felismert fajokat. A 
rendelkezésre álló idő 5 perc. A vizsga nem folytatható, ha a vizsgázó az előírt időn belül nem 
tudta felismerni és jellemezni a fajokat. 
 
b) Írásbeli vizsga  
 
A vizsgázónak 40 tesztkérdésből 35-öt kell a rendelkezésre álló 40 perc alatt helyesen 
megoldania. Eredménytelen írásbeli vizsga után a vizsgázó nem bocsátható szóbeli vizsgára.  
 
c) Szóbeli vizsga  
 
A vizsgázó 16 tételből húz egy tételt, amely 3 solymászattal összefüggő kérdést tartalmaz. A 
tételen szereplő kérdések megválaszolására szolgáló felkészülési idő 10 perc. 
 
 
C. 2. Gyakorlati rész:  
 
A gyakorlati rész a vadászatra betanított ragadozó madár munkájának bemutatásából áll. 
A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára jelentkezőknek a védett 
állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben előírt, a ragadozó madárral való 
vadászatra jogosító természetvédelmi vizsgával kell rendelkezniük.  
A gyakorlati vizsgára csak saját madárral lehet jelentkezni. A vizsga előtt a madarat 
gyűrűszáma vagy chip azonosító alapján azonosítani kell.  
A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára olyan terepet kell 
kijelölni, ahol a magas röptű és az alacsony röptű madarak is akadálytalanul repülhetnek.  
 
 

D. Vadászíjász kiegészítő vizsga  
 
Az vadászíjász kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. 
 
 
D. 1. Elméleti rész 
 
a) A vizsgázónak 50 kérdésből álló tesztet kell kitöltenie. A rendelkezésre álló idő 50 perc. A 
megfelelt eredményhez legalább 40 kérdésre hibátlanul kell válaszolnia. 
 
b) Ezt követően 5 kérdést tartalmazó tételt kell húznia. A tételben szereplő kérdések 
megválaszolására szolgáló felkészülési idő 10 perc. Eredményes a szóbeli vizsga, ha a 
vizsgázó a tételben szereplő minden kérdésre megfelelő választ adott. 
Nem bocsátható gyakorlati vizsgára az, akinek az elméleti vizsgája sikertelen. 
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D. 2. Gyakorlati rész: 
 
Vadászlövészet íjjal  
A gyakorlati vizsgarészért felelős: a lövészetvezető és a vizsgabizottság egyik – az OMVK 
Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének titkára által kijelölt, felügyeletet ellátó – 
tagja, akik felügyelik és minősítik a vizsgarész szakszerű lefolyását.  
Nem bocsátható vizsgára az a vizsgázó, aki a vizsgán nem megfelelő műszaki állapotú 
felszerelést, vagy testi erejét olyan mértékben meghaladó húzóerejű íjat használ, ami a 
veszélytelen kezelést kizárja, vagy a kötelező lövésszám leadását eleve kilátástalanná teszi. 
 
Nem folytathatja a vizsgát 

- az a vizsgázó, aki a lövészetvezető engedélye nélkül lövést ad le, 
- az a vizsgázó, aki az íjat nem a célra tartva húzza ki, 
- aki a csigás íjat, oldógéppel történő lövés esetén, úgy húzza ki, hogy ujja az elsütő 

billentyű előtt van. 
 
A vizsgán legalább 222,7 N húzóerejű íjjal lehet részt venni. Az íjakon minden célzást segítő 
felszerelés (stabilizátor, irányzék) alkalmazható, kivéve a vadászatokon általánosan tiltott 
célzást segítő elektronikus optikai segédeszközöket. Az 1-es, 2-es, 3-as számmal megjelölt 
nyílvesszőket terepheggyel kell felszerelni.  
 
A vizsgán 12 különböző távolságban kialakított lőállásból, lőállásonként a három számozott 
nyílvesszőt növekvő számsorrendben kell kilőni. A nem csigás, irányzék nélküli íjjal lövők a 
lőállásokhoz tartozó legnagyobb távolságokról (40-30-25-15 méter) nem kötelesek lőni, 
helyette a következő távolságról (35-25-20-10 méter) megismétlik a lövést. A céltábla 
állatalakos. Az állatok körvonala (fej, farok, lábak nélkül) az úgynevezett sebzési zóna. Ezen 
belül helyezkedik el az állat színétől jól megkülönböztethető kör alakú elejtési zóna.  
 
A lőállás távolsága (méter)  Elejtési zóna átmérője (centiméter)  
40-35-30  30  
30-25-20  22,5  
25-20-15  15  
15-10-5  7,5  
 
Sebzési zóna Elejtési zóna  A zónák pontértékei 
1. számú nyílvesszővel  4 pont  30 pont  
2. számú nyílvesszővel  3 pont  20 pont  
3. számú nyílvesszővel  0 pont  10 pont  
 
Ha az adott lőállásban, az elejtési zónában nem volt találat, csak ,,sebzés”, a vizsgázó nulla 
pontot kap. Lőállásonként maximum 30 pontot lehet elérni. Az első nyílvesszővel elért 30 
pontos ,,elejtés'' után a további találatokért pontokat már nem kap a vizsgázó. Az egyes 
lőállásokból mindhárom vesszőt ki kell lőni.  
 
Értékelés:  
0–149 pontig: nem felelt meg  
150–219 pontig: azonnal ismételhet (ha ismétlésnél sem éri el a 220 pontot, nem felelt meg, 
ha eléri, megfelelt)  
220–360 pontig: megfelelt  
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VADÁSZVIZSGA BIZONYÍTVÁNY 
 

MINTA 
Szigorú számadású nyomtatvány 

 

 
 
 
 

6. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez
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Kiegészítő Vadászvizsga Bizonyítvány 
 
 
Országos Magyar Vadászkamara 
………………………………………      
 Sorszám…………. 
megyei területi szervezete 
 
 

Kiegészítő Vadászvizsga Bizonyítvány 
A vadászvizsga Bizottság tanúsítja, hogy 

 
 

………………………………………………. 

Anyja neve:………………………………………………………. 

született:…………………-n, ………év, …….hó……napján  

lakik:………………………………………………………………. 

eredményes kiegészítő vadászvizsgát tett 

ragadozó madárral való vadászatból 

vadászíjászatból x  

Kelt: ……………………20…………..hó……………….napján 
 

PH 

…………………………… 

A Vizsgabizottság elnöke  

…………………………………… ………………………………… 
 a Vizsgabizottság tagja a Vizsgabizottság tagja 

 
 

x a nem kívánt rész áthúzandó  

7. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez
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Vadászvizsgára való jelentkezés és a vadászvizsgák nyilvántartása 

 

 

Lapszám: ............. 

ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA 

........................................................... MEGYEI 

TERÜLETI SZERVEZETE 
 
 
 

Sorszám 

Jelentkezés 
dátuma és a 
tanfolyam-  
szervező 

neve 

Név, 
anyja 
neve 

Születés 
helye, 
ideje 

Személyi 
azonosító 

Lakcím 

Gyakorlati 
vizsga 

eredménye, 
időpontja 

Elméleti 
vizsga 

eredménye, 
időpontja 

Fegyver-
ismeret 

Teszt 
pontszám 

Idények Faj-
felismerés 

Szóbeli 
eredmény 

Pótvizsga 
időpontja 

Bizonyít- 
vány 

száma 

                         
                         
                         
                         
                         
                         

 
 
 

8. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez
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Vadászvizsga Főkönyv 

 

 

Lapszám: ............ 

ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA 

........................................................... MEGYEI 

TERÜLETI SZERVEZETE 

 

Sorszám Bizonyítvány 
száma Név Anyja neve Szül. hely, idő Lakcím Kiegészítő 

vizsga 
              
              
              
              
              
 
 

9. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez
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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 
szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 13.3. pontja a következő 13.3.4.1. és 
13.3.4.2. ponttal egészül ki: 
 
„ 

13.3.4.1. Vadászvizsgát megelőző tanfolyam szervezése iránti kérelem 500 000 

” 
 
 
 

10. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez  

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 
szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 13.3. pontja a következő 13.3.4.1. és 
13.3.4.2. ponttal egészül ki: 
 
„ 

13.3.4.1. Vadászvizsgát megelőző tanfolyam szervezése iránti kérelem 500 000 

” 
 
 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 212. szám 85087

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1955/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a Kormány 2014. I. félévi munkatervéről

A Kormány a  2014. március 31-ig terjedő időszak munkaterveként az  e  határozat mellékletében meghatározott 
feladatoknak az ott megjelölt ütemezését fogadja el.

  Orbán Vikor s. k.,
  miniszterelnök

Melléklet az 1955/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

 1. A Kormány 2014. januári ülései
1.1. Előterjesztés a veszélyes anyagok, veszélyes áruk telephelyi tárolásának katasztrófavédelmi szabályairól szóló 

Korm. rendeletről
Felelős: BM

1.2. Előterjesztés a  fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendeletről 
és a  szállás időben megosztott használati jogára, a  hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó 
szerződésekről, valamint a  tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) 
Korm. rendelet módosításáról
Felelős: KIM

1.3. Előterjesztés az egyes kutatás-fejlesztési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Felelős: NGM

1.4. Előterjesztés egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Felelős: NGM

1.5. Előterjesztés a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: NGM

1.6. Előterjesztés egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek az  új Polgári Törvénykönyv 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról
Felelős: NGM

1.7. Előterjesztés a  Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: NGM

1.8. Előterjesztés a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott 
bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló Korm. rendeletről
Felelős: VM

1.9. Előterjesztés a Nemzeti Téradat-infrastruktúra Bizottságról, a Nemzeti Téradat-infrastruktúráról és a központi 
irányításért felelős szervezetről szóló Korm. rendeletről
Felelős: VM

1.10. Előterjesztés az  elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló Korm. rendeletről
Felelős: VM

1.11. Előterjesztés a  földhivatalokról, a  Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a  Földrajzinév Bizottságról és 
az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: VM
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1.12. Előterjesztés a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló Korm. rendeletről
Felelős: VM

 2. A Kormány 2014. februári ülései
2.1. Előterjesztés a  veszélyes áruk légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzés 

végrehajtására és a  bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az  egyes 
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő hatósági 
feladatokról szóló Korm. rendeletről
Felelős: BM

2.2. Előterjesztés a  folyók nagyvízi medrének hasznosításáról, kezelésének rendjéről, valamint az  ezzel 
kapcsolatos felelősségi rendről szóló Korm. rendeletről
Felelős: BM

2.3. Előterjesztés a 2014. évre vonatkozó Integrált Pedagógiai Rendszert szabályozó Korm. rendeletről
Felelős: EMMI

2.4. Előterjesztés a  védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, 
rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 
szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: HM

2.5. Előterjesztés a  honvédelemi szervezetek működésének az  államháztartás működési rendjétől eltérő 
szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: HM

2.6. Előterjesztés az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő 
pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a  jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás 
szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: HM

2.7. Előterjesztés a  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról
Felelős: KIM

2.8. Előterjesztés a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
Felelős: KIM

2.9. Előterjesztés a  részvénytársaság részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdéseiről szóló Korm. 
rendeletről
Felelős: KIM

2.10. Előterjesztés a  kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a  kisajátítással 
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: KIM

2.11. Előterjesztés a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet új 
Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról
Felelős: KIM

2.12. Előterjesztés a  bizalmi vagyonkezelőkkel kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó hivatal kijelöléséről, egyes 
eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és az általa vezetett nyilvántartás egyes szabályairól szóló Korm. 
rendeletről
Felelős: KIM

2.13. Előterjesztés a  bizalmi vagyonkezelést végző vállalkozások működésének egyes feltételeiről szóló Korm. 
rendeletről
Felelős: KIM

2.14. Előterjesztés a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének, valamint a kielégítési jog gyakorlása 
felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló Korm. rendeletről
Felelős: KIM

2.15. Előterjesztés a közvetítőnek járó jutalék szabályairól szóló Korm. rendeletről
Felelős: KIM
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2.16. Előterjesztés az  anyakönyvi igazgatással összefüggő kormányrendeletről és egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról
Felelős: KIM

2.17. Előterjesztés a  nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer működésének részletes szabályairól szóló 
Korm. rendeletről
Felelős: NFM

2.18. Előterjesztés az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: NFM

2.19. Előterjesztés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek 
megalkotásáról
Felelős: NGM

2.20. Előterjesztés a közös tulajdonban álló föld használati rendjének hatósági úton történő kijelölésére vonatkozó 
szabályokról szóló Korm. rendeletről
Felelős: VM

2.21. Előterjesztés a  tulajdonjog átruházására szolgáló okmány biztonsági kellékeiről, valamint a  kibocsátásának 
szabályairól szóló Korm. rendeletről
Felelős: VM

2.22. Előterjesztés a  részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 
szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: VM

 3. A Kormány 2014. márciusi ülései
3.1. Előterjesztés egyes kormányrendeleteknek az  új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével 

összefüggő módosításáról
Felelős: BM

3.2. Előterjesztés egyes területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Felelős: BM

3.3. Előterjesztés a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: EMMI

3.4. Előterjesztés az új Polgári Törvénykönyvhöz és a támogatott döntéshozatalról szóló törvényhez kapcsolódó 
végrehajtási rendeletekről
Felelős: EMMI

3.5. Előterjesztés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló Korm. rendeletről
Felelős: EMMI

3.6. Előterjesztés a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a nemzeti emlékhelyek 
használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: EMMI

3.7. Előterjesztés a  Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a  szakmai irányítása alá tartozó 
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: EMMI

3.8. Előterjesztés a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi. LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: EMMI

3.9. Előterjesztés a  honvédelmi szempontból létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló Korm. rendeletről
Felelős: HM

3.10. Előterjesztés a  felszámoló szervezetek szakmai szabályaira, tevékenységük átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé 
tételével összefüggésben a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: KIM
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3.11. Előterjesztés a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről
Felelős: KIM

3.12. Előterjesztés egyes atomenergiával kapcsolatos kormányrendeleteknek az  új Polgári Törvénykönyvvel 
összefüggő módosításáról
Felelős: NFM

3.13. Előterjesztés az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és 
felhasználási szabályairól szóló Korm. rendeletről
Felelős: NFM

3.14. Előterjesztés a  csatlakozóvezetékek és a  felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával 
kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről és eljárási rendjének szabályozásáról szóló 
Korm. rendeletről
Felelős: NGM

3.15. Előterjesztés egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Felelős: NGM

A Kormány 1956/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. A Kormány
a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 

36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt állami vagyonba tartozó ingatlanok 
ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába kerüljenek,

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az 1. mellékletben felsorolt önkormányzatokkal a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) – jelen határozat közzétételét követő hat 
hónapon belül – megkötésre kerüljön.

 2. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a  szerződés megkötése előtt az  MNV Zrt. a  Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemű eljárásnak, 
együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az  önkormányzatokat az  ingatlanra 
vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint 
adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat.

 3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az  1.  pontban meghatározott szerződések – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános 
jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazzák azt is, hogy:
a) az önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti állapotának 

felmérését, kármentesítését, illetve, ha az  ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor 
a  szükséges engedélyek megszerzését, az  ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben 
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését;

b) az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg;
c) az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem 

támaszt;
d) a bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében az  önkormányzat vállalja a  fennálló 

jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni 
követelésekért való helytállást;

e) az önkormányzat vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 
13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a szerződés hatályba lépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig 
írásban tesz eleget;
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f ) amennyiben az  önkormányzat az  e)  pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az  ingatlanok 
szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az  MNV Zrt. erre vonatkozó 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül mint késedelmi kötbért megfizetni;

g) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  önkormányzat az  1.  mellékletben és 
a szerződésben az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani;

h) ha az önkormányzat a g) pontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, az MNV 
Zrt. az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az önkormányzat a nemteljesítési 
kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek megfizetni;

i) az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a  vagyonkezelő, annak felügyeleti 
szerve, a  védettség jellege szerinti miniszter vagy a  sportigazgatási szerv az  ingyenes tulajdonba adáshoz 
szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.

 4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a Bonnya 49 helyrajzi számú és a Tiszaigar 596 helyrajzi számú ingatlanok esetében a szerződés a 3. pontban 
meghatározottakon felül tartalmazza azt is, hogy annak hatályba lépését követően az érintett önkormányzatok helyt 
állnak az  ingatlannal kapcsolatos, öröklésből származó vagyoni jellegű követelés vonatkozásában, és az  örökössel 
való elszámolás tekintetében semmilyen igényt nem támasztanak az  MNV Zrt.-vel vagy az  állam bármely más 
képviselőjével szemben.

 5. A Kormány
a) a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az államnak a GYULAI 

VÁRFÜRDŐ Fürdő- és Gyógyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 5700 Gyula, Várkert 2., 
Cg.: 04-09-002830) fennálló társasági részesedése ingyenesen Gyula Város Önkormányzata tulajdonába 
kerüljön,

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján intézkedjen arról, hogy a társasági részesedés 
tulajdonba adásáról szóló szerződés – jelen határozat közzétételét követő hat hónapon belül – megkötésre 
kerüljön.

 6. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az  MNV Zrt. kizárólag olyan önkormányzatokkal kössön szerződést, amelyek a  szerződés aláírásának 
időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak 
minősülnek, és az  MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkeznek. A  köztartozással kapcsolatos kizáró 
feltétel fennállásának hiányát a  jogosult harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy 
nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1956/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő ingatlanok jegyzéke

Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

1.
Abádszalók Város 
Önkormányzata

Abádszalók 3014/1
1/1

szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és 
turizmussal kapcsolatos 
feladatok ellátása

kivett táborhely 54447

2.
Bonnya Község 
Önkormányzata

Bonnya 49
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés/közpark

kivett lakóház, 
udvar 

1104
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

3.
Budapest Főváros 
II. kerületi 
Önkormányzat

Budapest II. 12303/6
1/1

köznevelési feladat/óvoda 
működtetése

kivett lakóház, 
udvar, egyéb 
épület

1279

4.
Budapest Főváros 
II. kerületi 
Önkormányzat

Budapest II. 12303/7
1/1

köznevelési feladat/óvoda 
működtetése

kivett lakóház, 
udvar

1158

5.
Budapest Főváros 
XI. ker. Újbuda 
Önkormányzata 

Budapest XI. 4082/6
1/1

településrendezés, 
településüzemeltetés/ 
parkolás biztosítása

kivett út 2906

6.
Budapest Főváros 
XI. ker. Újbuda 
Önkormányzata

Budapest XI. 4082/22
1/1

településrendezés, 
településüzemeltetés/ 
parkolás biztosítása

kivett közút 7803

7.
Budapest Főváros 
XI. ker. Újbuda 
Önkormányzata

Budapest XI. 4082/27
1/1

településrendezés, 
településüzemeltetés/ 
parkolás biztosítása

kivett út 3446

8.
Budapest Főváros 
XI. ker. Újbuda 
Önkormányzata

Budapest XI. 4082/30
1/1

településrendezés, 
településüzemeltetés/ 
parkolás biztosítása

kivett út 22361

9.
Cegléd Város 
Önkormányzata

Cegléd 2735
1/1

sport, ifjúsági ügyek/ 
iskolai és tömegsport 
céljára, továbbá a Ceglédi 
Vasutas sport Egyesület 
tekeszakosztálya 
mérkőzéseinek helyszín 
biztosítása

kivett sporttelep 514

10.
Dég Község 
Önkormányzata

Dég 974
1/1

sport, ifjúsági ügyek/erdei 
iskola

kivett irodaház 517

11.
Dunaharaszti Város 
Önkormányzata

Dunaharaszti 4725/1
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés/út 
kiszélesítése, közterület

kivett közterület 608

12.
Dunaharaszti Város 
Önkormányzata

Dunaharaszti 4725/2
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés/út 
kiszélesítése, közterület

kivett közterület 19

13.
Dunaharaszti Város 
Önkormányzata

Dunaharaszti 4725/4
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés/út 
kiszélesítése, közterület

kivett közterület 1409

14.
Dunaharaszti Város 
Önkormányzata

Dunaharaszti 4725/5
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés/út 
kiszélesítése, közterület

kivett közterület 130

15.
Dunaharaszti Város 
Önkormányzata

Dunaharaszti 4725/6
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés/út 
kiszélesítése, közterület

kivett közterület 619
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

16.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 33
1/1

településrendezés, 
településfejlesztés/ 
foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő 
szociális segélyesek 
foglalkoztatása, 
mezőgazdasági 
tevékenység megindítása

kivett 
beépítetlen 
terület

4397

17.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 21/2
1/1

településrendezés, 
településfejlesztés/ 
foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő 
szociális segélyesek 
foglalkoztatása, 
mezőgazdasági 
tevékenység megindítása

kivett 
beépítetlen 
terület

3212

18.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 147
1/1

kulturális szolgáltatás, 
turizmussal kapcsolatos 
feladatok, sport, ifjúsági 
ügyek/ falusi turizmus 
feltételinek megteremtése

kivett 
beépítetlen 
terület

6319

19.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 144
1/1

kulturális szolgáltatás, 
turizmussal kapcsolatos 
feladatok, sport, ifjúsági 
ügyek/ kalandpark 
kialakítása,

kivett 
beépítetlen 
terület

4794

20.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 116/2
1/1

turizmussal kapcsolatos 
feladatok/ ökoturizmus 
feltételeinek kialakítása

kivett 
beépítetlen 
terület

2565

21.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 245
1/1

turizmussal kapcsolatos 
feladatok/ ökoturizmus 
feltételeinek kialakítása

kivett 
beépítetlen 
terület

6089

22.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 121
1/1

turizmussal kapcsolatos 
feladatok, sport, ifjúsági 
ügyek/ aktív turizmus 
feltételeinek kialakítása, 
családi- és gyermek-
táborozáshoz terület 
biztosítása

kivett 
beépítetlen 
terület

5003

23.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 118
1/1

turizmussal kapcsolatos 
feladatok/ ökoturizmus 
feltételeinek kialakítása

kivett 
beépítetlen 
terület

8113

24.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 219
1/1

turizmussal kapcsolatos 
feladatok/ gyógy turizmus, 
egészségturizmus 
feltételeinek kialakítása 
az Ecseny belterületén lévő 
hőforrás hasznosítása

kivett 
beépítetlen 
terület

6569
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

25.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 130
1/1

turizmussal kapcsolatos 
feladatok/ ökoturizmus 
feltételeinek kialakítása

kivett 
beépítetlen 
terület

527

26.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 98
1/1

turizmussal kapcsolatos 
feladatok/ ökoturizmus 
feltételeinek kialakítása

kivett 
beépítetlen 
terület

1265

27.
Ecseny Község 
Önkormányzata

Ecseny 168/1
1/1

turizmussal kapcsolatos 
feladatok/ ökoturizmus 
feltételeinek kialakítása

kivett 
beépítetlen 
terület

6490

28.
Győr-Moson-Sopron 
Megye 
Önkormányzata

Győr 7034
3877/10000

területfejlesztési, 
területrendezési, 
koordinációs feladatainak 
ellátása/ megyei 
önkormányzat testületének, 
a közgyűlési bizottságoknak, 
az önkormányzat 
hivatalának, a Szigetköz-
Felső-Duna mente 
Térségi Fejlesztési Tanács 
és a területi választási 
bizottság elhelyezése

kivett irodaház, 
udvar

458,65

29.
Kistarcsa Város 
Önkormányzata

Kistarcsa 0249/2
1/1

egészséges életmód, 
vízgazdálkodás, vízközmű-
szolgáltatás/egészséges 
ivóvíz-ellátás, ivóvízbázis 
növelése

kivett vízmű 448

30.
Kistarcsa Város 
Önkormányzata

Kistarcsa 0249/3
1/1

egészséges életmód, 
vízgazdálkodás, vízközmű-
szolgáltatás/egészséges 
ivóvíz-ellátás, ivóvízbázis 
növelése

kivett vízmű 444

31.
Sopron Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Sopron 10841
1/1

kulturális szolgáltatás, 
helyi közművelődési 
tevékenység, turizmussal 
kapcsolatos feladatok 
ellátása valamint sport és 
ifjúsági feladatok

kivett udvar 
és gazdasági 
épület

8100

32.
Szada Község 
Önkormányzata

Szada 849/4
1/1

egészségügyi alapellátás/
védőnői szolgálat, 
gyermekorvosi rendelő

kivett lakóház, 
udvar

2959

33.
Szellő Község 
Önkormányzata

Szellő 92/2
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés/
gyalogút karbantartása, 
biztonságos közlekedés 
biztosítása

kivett járda 471
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

34.
Szellő Község 
Önkormányzata

Szellő 92/3
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés/
gyalogút karbantartása, 
biztonságos közlekedés 
biztosítása

kivett járda 89

35.
Szellő Község 
Önkormányzata

Szellő 92/4
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés/
gyalogút karbantartása, 
biztonságos közlekedés 
biztosítása

kivett járda 599

36. Szellő Község 
Önkormányzata

Szellő 92/5
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés/
gyalogút karbantartása, 
biztonságos közlekedés 
biztosítása

kivett járda 432

37. 
Szolnok Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Szolnok 19004/1
1/1

helyiséggazdálkodás/
intézményi feltételek 
biztosítása

kivett 
tanműhely, 
udvar

15901

38. 
Szolnok Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Szolnok 9690
1/1

területfejlesztés, 
településrendezés, sport 
és ifjúsági ügyek, valamint 
egészséges életmód 
segítése/sportlétesítmény

kivett telephely 448

39. 
Tatabánya Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 7719/16
1/1

helyiséggazdálkodás, 
távhőszolgáltatás/
eszközpark, berendezés 
tárolása

kivett garázs 24

40. 
Tatabánya Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 7719/17
1/1

helyiséggazdálkodás, 
távhőszolgáltatás/
eszközpark, berendezés 
tárolása

kivett garázs 20

41. Tiszaigar Község 
Önkormányzata

Tiszaigar 596
1/1

helyi közfoglalkoztatás, 
helyi önkormányzati 
feladat ellátása, START 
mintaprogram

kivett 
beépítetlen 
terület

1285
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A Kormány 1957/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló  
1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1449/2011.  
(XII. 22.) Korm. határozat Mellékletében szereplő táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. Eger Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Eger 3827/1
1/1

kivett épület, 
udvar (6 db 
épület)

kulturális szolgáltatás, különösen 
a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 
filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség 
helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása;
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
sport, ifjúsági ügyek

9001”

 2.  A  Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az állam képviseletében eljáró MNV Zrt. és Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2012. június 29. napján létrejött SZT/37148 számú szerződés 1.  pont 
szerinti módosításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1958/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Vörösiszap szennyezés kármentesítése” című) 
nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú, „Vörösiszap szennyezés 

kármentesítése” című nagyprojekt (a továbbiakban: projekt) javaslatot,
 2. hozzájárul a  projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív 

Programok Irányító Hatósága általi – 2013-ban történő megkötéséhez,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a vidékfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy 
a projekt a 2014. év során az Európai Bizottság részére benyújtásra kerüljön,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2014. október 31.

 4. hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pont szerinti támogatási szerződés szerinti kedvezményezett a kifizetéseket az Európai 
Bizottság döntését megelőzően a  Környezet és Energia Operatív Program források terhére, a  projektben foglalt 
támogatási arány figyelembe vételével elszámolja.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 vidékfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1958/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege (Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása (%)
A projekt rövid bemutatása

2.
KEOP- 
2.4.0/2F/09-11- 
2013-0001

Vörösiszap szennyezés 
kármentesítése

Vidékfejlesztési 
Minisztérium

20 588 782 588 100

A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” 
ajkai telephelyén lévő X. számú vörösiszap-tározó  
2010. október 4-i gátszakadása következtében erősen lúgos 
kémhatású vörösiszap öntötte el a környező települések  
kül- és belterületének egy részét, ellepte a Torna-patak 
medrét, védett természetvédelmi területekre is bejutott, 
károsítva ezzel az ottani élővilágot.                
A gátszakadás miatt bekövetkezett szennyezés 
kármentesítése során 772 ezer m3 szennyezett talaj  
és vörösiszap került elszállításra.
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A Kormány 1959/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a KEOP-2.2.2/09-11-2013-0001 azonosító számú („Technika a vízminőség szolgálatában” című) 
projektjavaslat jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-2.2.2/09-11-2013-0001 azonosító számú, „Technika a  vízminőség 

szolgálatában” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1959/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege

(bruttó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP- 
2.2.2/09-11-
2013-0001

Technika 
a vízminőség 
szolgálatában

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség

1 256 500 000 100

A projekt célja a Víz 
Keretirányelv végrehajtásához 
tartozó – 2007-től működő – 
felszíni és felszín alatti 
víztestek monitoring 
rendszerein végzendő mérések 
végrehajtásának gyorsabbá, 
pontosabbá tétele, és a jelenleg 
vizsgált komponenskör 
jogszabályok által elvárt 
kibővítése.
A projekt eredményeként 
a regionális Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségekhez tartozó 
laboratóriumok (Budapest, 
Debrecen, Győr, Miskolc, 
Pécs, Szeged, Székesfehérvár) 
mérőközpontjai kerülnek 
korszerűsítésre.

A támogatási szerződés 
megkötésének feltétele:
a konzorciumi megállapodás javított 
változatának benyújtása, melyben 
a KDV-KTVF hibás székhelye javításra 
kerül.
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A Kormány 1960/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekttel 
összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

A Kormány
 1.  megállapítja, hogy

a) a Biomű-Baranya Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati többségi befolyás 
alatt álló gazdasági társaság,

b) az a) alpontban meghatározott kedvezményezett a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú, „Biogázüzem 
létesítése Pécsen” című projektre (a  továbbiakban: projekt) megítélt támogatást a  nemzeti vagyon 
fejlesztésére fordítja,

 2.  mentesíti az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott kedvezményezettet az  1.  pont b)  alpontjában meghatározott 
projekt tekintetében 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 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,

 3.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  projekt tekintetében a  2.  pont szerinti mentesítés 
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1961/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú („Kalocsa Szíve Program” című) kiemelt projekttel 
összefüggésben a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság 
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi, részleges mentesítéséről

A Kormány
 1. megállapítja, hogy

a) a  Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati többségi 
befolyás alatt álló gazdasági társaság,

b) az  a)  alpontban meghatározott kedvezményezett a  DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú, „Kalocsa 
Szíve Program” című projektre (a továbbiakban: projekt) megítélt támogatást részben a  nemzeti vagyon 
fejlesztésére fordítja,

 2. mentesíti az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott kedvezményezettet a  projekt tekintetében, a  támogatásnak 
a  nemzeti vagyon fejlesztésére fordított arányos részének megfelelő összeg erejéig 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 33. § (1) bekezdése szerinti 
biztosítéknyújtási kötelezettség alól,

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  projekt tekintetében a  2.  pont szerinti mentesítés 
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1962/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú („Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás 
fejlesztésével” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatairól

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú, „Struktúraváltás támogatása a  járó- 

és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című konstrukció keretében benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó 
támogatási igényű projektjavaslatokat,

 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződésének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága általi megkötéséhez,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal

 3. nem támogatja az  1.  pont szerinti konstrukció keretében a  Vaszary Kolos Kórház, Esztergom által benyújtott 
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0004 azonosító számú, „Infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés a  Vaszary Kolos 
Kórházban” című projektjavaslatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1962/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.
Projekt 

azonosító száma
Projekt megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt támogatási 

összege Ft
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
TIOP-2.2.6- 
12/1B-2013- 
0006

„SBO kialakítás, 
struktúra átalakítás 
és részlegfelújítás 
a Szigetvári 
Kórházban”

Szigetvári 
Kórház

1 344 911 946

A Szigetvári Kórház 
az egészségügyi 
infrastruktúra fejlesztését 
tűzte ki céljául, 
elsődlegesen a járó- és 
fekvőbeteg-szakellátó 
hálózatok fejlesztését, 
ezen belül is a sürgősségi 
betegellátás kialakítását, 
az ápolási és pszichiátriai 
osztály átalakítását, 
az információtechnológiai, és 
a struktúraváltást támogató 
infrastruktúra fejlesztését. 
A projektben a Sürgősségi 
Betegellátó Osztály kerül 
kialakításra, valamint 
korszerű eszközökkel 
gyarapodik a kórház 
orvos-eszközállománya.

1) Kérjük a párhuzamosan futó konstrukciókat illetően a konkrét programoktól 
való szakmai, pénzügyi lehatárolódás pótlását, ismertetését. 
2) Szükséges a pályázati dokumentáció mellékleteként benyújtani a CT-re 
vonatkozóan a többletkapacitás kérelemre vonatkozó jóváhagyást. 
3) Az SO1 sürgősségi betegellátó osztályra a minimumrendelet  
1 db sokktalanítót ír elő. Az orvostechnológiai tervben 2 db került tervezésre. 
Kérjük a sokktalanítónak nevezett helyiségek vonatkozásában a tervek 
szakmai és épület-szerkezeti szempontból megfelelő átdolgozását. 
4) A megvalósíthatósági tanulmány 2. sz. mellékletében az eszközlistában 
helytelenül szerepel a radiológiai készülék megnevezése, mely a helyiség 
nagyságot, így a sugárvédelmi engedélyezést is befolyásolja. A 1123 jelű 
tervrajzon szereplő röntgen vizsgáló helyiség két munkahelyre nem is lenne 
elegendő. Kérjük a fenti észrevétel mentén az eszközlista módosítását.                     
5) A CT és a radiológia 1123 jelű tervrajzon „átrendezendő” területként 
szerepel, ami értelmezhetetlen egy tervezett alaprajzon. Kérjük az észrevétel 
mentén a tervrajz módosítását.                      
6) Szükséges a sugárvédelmi és sugárbiztonsági terv csatolása.                
7) A pályázatnak ki kell térnie arra, hogy a tervezett informatikai fejlesztés 
hogyan szolgálja a betegbiztonság és tájékoztatás javítását.                      
8) A kiviteli terv költsége a VI. Beruházások/123 Épületek, épületrészek, 
tulajdoni hányadok sorra kerüljenek tervezésre.
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3.
TIOP-2.2.6- 
12/1B-2013- 
0017

„A Dombóvári Szent 
Lukács Kórház 
infrastruktúra 
fejlesztése”

Dombóvári 
Szent 
Lukács 
Kórház

1 880 000 000

A Dombóvári Szent 
Lukács Kórház a projekt 
keretében a következő 
területeket kívánja 
fejleszteni: fekvőbeteg-
ellátás struktúraváltása, 
eszközállomány 
fejlesztés és 
korszerűsítés. Jelen 
pályázat keretében 
a Dombóvári Szent 
Lukács Kórház  
„A” hotelszárnyának 
felújítása, valamint 
a Szent Orsolya 
Kórház-Rendelőintézet 
részleges 
rekonstrukciója valósul 
meg, melyhez orvosi 
eszköz beszerzés, illetve 
informatikai fejlesztés 
társul.

1) A támogathatóság feltétele, hogy a Gantt diagramban kerüljön szétbontásra 
a két telephelyre vonatkozó ütemezés, derüljön ki belőle, hogy a tevékenységek 
megfelelően épülnek-e egymásra és a tervezett időtartamok elegendőek-e.                   
2) A tevékenységek megfogalmazása minden esetben fedje a valóságot, kerülje 
a többértelmű vagy félreértelmezhető fogalmazást.
3) Szükséges a közbeszerzési eljárásokat egyesével feltüntetni az ütemtervben, és 
bemutatni, ütemezni az egymásra épülésüket.
4) Kérjük a Gantt diagrammban a tervezői művezetés feltüntetését.
5) Szükséges az engedélyes tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció 
összhangjának megteremtése, a projekt cselekvési- és ütemtervének ezek mentén 
történő felülvizsgálata, és módosítása úgy, hogy az összes projekttevékenység, és 
a tevékenységek egymásra épülését tartalmazza.
6) A megvalósíthatósági tanulmány 6.4-es pontjának informatikai fejlesztés 
részében az informatikai rendszer egyes elemeinek korszerűsítésének részletezése 
során kérjük a betegtájékoztatás fejlesztésének részletezését is.
7) A gép-műszer lista pontosítása, kiegészítése szükséges úgy, hogy teljes körűen 
tartalmazza a projekt során beszerzésre kerülő eszközöket, illetve azok részletes 
specifikációját (típus megjelölés nélkül) is.
8) A költségvetés szöveges indokolásában a VI. Beruházások/141. Üzemi gépek, 
berendezések, felszerelések soron a pincehelyi műszer beszerzésnél feltüntetett 
adat kerüljön összhangba a táblázatban feltüntetettel.
9) A kiviteli terv költsége a VI. Beruházások/123. Épületek, épületrészek, tulajdoni 
hányadok sorban kerüljön feltüntetésre.
10) A projektmenedzsmentbe a pályázó szervezet vezető tisztségviselői 
is delegálásra kerültek, ezért a pályázó nyilatkozzon arról, hogy 
a menedzsment feladatok ellátásában résztvevő személyek nem rendelkeznek 
kötelezettségvállalási joggal a projektgazdánál, így megfelelnek a pályázati 
útmutató előírásainak.
11) Szükséges annak ismertetése, hogy a pályázó mihez, milyen funkcióhoz alakít 
ki hotelszárnyat.
12) Kérjük a projekt adatlap 4.2.2. pontjában feltüntetett, a pályázattal 
párhuzamosan megvalósuló pályázatok tekintetében a lehatárolás részletezését.
13) A beszerzendő és meglévő eszközökre vonatkozó lista teljes körű összeállítása 
szükséges minden eszközre vonatkozóan, illetve a beszerzendő eszközök 
(beleértve a mobíliákat is) esetében szükséges a pontos specifikáció (mely nem 
tartalmaz típus megjelölést) feltüntetése is.
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4.
TIOP-2.2.6- 
12/1B-2013- 
0005

„Központi 
műtőblokk 
kialakítása az Albert 
Schweitzer 
Kórházban”

Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet

2 199 834 693

A projekt keretében létrejön 
az új központi műtőblokk és 
a központi sterilizáló egy új, 
1512 m2-es épülettömbben, 
valamint sor kerül 
a radiológia összevonására 
és további felújításokra 
a főépület 2023 m2-es 
részét érintve. A 2,2 Mrd Ft 
költségvetésű projektben 
megtörténik az ASK elavult 
eszközparkjának részleges 
cseréje is. Eredményeként 
magas minőségű 
szolgáltatásokhoz és modern 
orvos-technológiához jutnak 
hozzá a régió hátrányos 
helyzetű lakosai, míg 
a kórház üzemeltetése 
gazdaságosabbá válik.

1) Kérjük az építési beruházás költségének munkanemenkénti 
tervezői költségbecslését benyújtani.
2) A műszerek részletes specifikációjának módosítása szükséges 
az alábbi észrevételek mentén:
− szükséges javítani a műtőasztal tartozékok specifikációját, 
tekintve, hogy a statív specifikációja került leírásra,
− a műtői berendezések specifikációjánál a fix lapos mobil tönkös 
műtőasztal specifikációja hibás, a cserélhető lapos asztaléval 
megegyezik, ezt szükséges módosítani,
− az intenzív osztály specifikációjában egy ágytálmosó is szerepel, 
a beárazott listában viszont nincs ilyen tétel, a koherenciát 
szükséges biztosítani a két dokumentum között.
3) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy 
a pályázó az 1. emeleti és 2. emeleti alaprajzot módosítsa úgy, 
hogy a műtők egy szintre kerüljenek, és ezáltal felesleges 
folyosók, lépcsők megszűnhessenek.
4) A szakmai vezető költségeinek áttervezése szükséges 
a költségvetésben és szöveges indokolásban a jelenlegi III. Projekt 
szakmai megvalósítása oszlopról a II. Projektmenedzsment 
oszlopra.
5) A műszaki ellenőr és a tervellenőr költségének átcsoportosítása 
szükséges a IV. Projekt megvalósításához igénybe vett 
költségek/529. Mérnök szakértői díjak sorra.
6) A beruházások/123. épületek, épületrészek, tulajdoni 
hányadok építési beruházás soron a szöveges rész és 
a költségvetési táblázat összhangjának megteremtése szükséges.
7) A szöveges indokolásban feltüntetett m2-ek nem egyeznek 
az indikátor táblában megadott adatokkal. A támogatási 
szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó hozza 
összhangba a dokumentumok tartalmát.
8) Kérjük részletesen bemutatni a nyilvánossággal kapcsolatos 
feladatok elvégzésére vonatkozó költségek szöveges 
indokolásában a tartalmi elemeket és azok árait.
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9) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy 
a projektmenedzsert illetően a pályázó nyújtson be olyan 
önéletrajzot, amelyből egyértelműen megállapítható az útmutató 
C. pontjában előírt szakmai tapasztalat, végzettség.
10) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy 
a pályázó számszerű adatokkal támassza alá, hogy a beruházás 
a gazdálkodás hatékonyságához miképpen járul hozzá.
11) A pályázó intézmény megvalósítás alatt álló rehabilitációs 
ellátások fejlesztését célzó régiós pályázati projektje nem került 
bemutatásra, ezért a jelen fejlesztési tervek ahhoz való szakmai 
illeszkedése, illetve műszaki-finanszírozási lehatárolása nem 
ítélhető meg, szükséges ennek bemutatása.
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A Kormány 1963/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a „Recsk I. – rézérc” és „Recsk II. – nemes- és színesfémérc” védnevű bányatelkek újrahasznosíthatóságának 
vizsgálatáról

A Kormány
 1. felhívja az állami vagyon felügyeletéért való felelősségi körében eljáró nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a „Recsk I. – rézérc” és a „Recsk 
II. – nemes- és színesfémérc” védnevű bányatelkeket érintően a  bányászati, környezet- és természetvédelmi, 
vízgazdálkodási jogszabályi előírásokat, a gazdaságossági, foglalkoztatási, műszaki és egyéb lényeges szempontokat 
figyelembe vevő megvalósíthatósági tanulmány készítéséről, valamint az ásványvagyon-értékelés aktualizálásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. április 30.

 2. felhívja az állami vagyon felügyeletéért és a bányászati ügyekért való felelősségi körében eljáró nemzeti fejlesztési 
minisztert, a  gazdaságpolitikáért és foglalkoztatáspolitikáért való felelősségi körében eljáró nemzetgazdasági 
minisztert, a  környezetvédelemért, természetvédelemért és vízgazdálkodásért való felelősségi körében eljáró 
vidékfejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont szerint elkészült megvalósíthatósági tanulmány figyelembevételével 
készítsen előterjesztést a Kormány részére a „Recsk I. – rézérc”, illetve a „Recsk II. – nemes- és színesfémérc” védnevű 
bányatelkek újrahasznosításának lehetőségeiről és feltételeiről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 vidékfejlesztési miniszter
Határidő: az 1. pont teljesítését követő két hónap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1964/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális 
feladatokról

A Kormány folytatni kívánja a kedvezményes honosítással állampolgárságot szerzett, külföldön érvényes lakóhellyel rendelkező 
személyekkel (a továbbiakban együtt: címzettek) megkezdett nemzeti konzultációt, ennek keretében részükre miniszterelnöki 
levél kerül kézbesítésre.
A Kormány ennek érdekében felhívja
 1. a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges adatfeldolgozási 

tevékenységek ellátására adatfeldolgozási szerződést kössön a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatalával (a továbbiakban: KEK KH) és a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;

Felelős: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 2. a közigazgatási és igazságügyi minisztert a címzettek részére megküldendő – személyes adatot nem tartalmazó – 
miniszterelnöki levelek nyomdai előállításával kapcsolatos feladatok ellátására;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

 3. a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a  címzettek részére megküldendő miniszterelnöki levelek 
megszemélyesítésével, a  küldemények összeállításával, a  borítékok nyomdai előállításával és a  címzettek részére 
való soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a KEK KH útján gondoskodjon.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem 
terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról

A Kormány a  további intézkedésig fel nem használható, 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint 
kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványokból az 1. melléklet szerinti összegeknek
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § 

(5) bekezdésében, valamint a 153. § (1) és (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  felhasználását 
engedélyezi, és

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

 ezer forintban

Fejezet/Alfejezet

 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult 

maradványból  felhasználni engedélyezett  

előirányzat-maradvány összesen

Közbeszerzési Hatóság  4 647

Alkotmánybíróság 287

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala                                      197

Állami Számvevőszék                                        1 055

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium                                      7 903

Vidékfejlesztési Minisztérium              64 225

Honvédelmi Minisztérium                                 33 416

Belügyminisztérium                                  11

Nemzetgazdasági Minisztérium         134 374

Nemzeti Adó- és Vámhivatal                               11 656

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium                    104 684

Külügyminisztérium           1 077

Uniós Fejlesztések             5 899 166

Emberi Erőforrások Minisztériuma               454 813

Magyar Tudományos Akadémia                                   17 945

Összesen 6 735 456

Ny. Alap Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek 55 598

E. Alap Egészségbiztosítási költségvetési szervek 120 000

Mindösszesen: 6 911 054
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2. melléklet 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-csop.-név    Kiemelt előirányzat neve

 Átcsoportosítás
 (+/-)

I. Országgyűlés
5 Közbeszerzési Hatóság

1 Közbeszerzési Hatóság
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3 990
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -657
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság

1 Egyenlő Bánásmód Hatóság
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -41

III. Alkotmánybíróság
1 Alkotmánybíróság

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -287

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -197

V. Állami Számvevőszék
1 Állami Számvevőszék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 055

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -2 132

8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntaró szervek, átvett intézmények
1 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 258 600

2 Megyei intézményfenntaró szervek, átvett intézmények
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3
9 Kutatóintézetek
  

1 Működési költségvetés
 5 Egyéb működési célú kiadások -3 693

15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 525 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
 2   Célelőirányzatok

1  KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
1 Működési költségvetés

   5 Egyéb működési célú kiadások -157
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -134

26 Központi informatikai feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 743
XI. Miniszterelnökség

9 Nemzeti Külgazdasági Hivatal
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -71 049
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -1 016

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-csop.-név    Kiemelt előirányzat neve

 Átcsoportosítás
 (+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
2 Szakigazgatási intézmények

1 Nemzeti Élelmiszelánc-biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -21 656
13 Nemzeti Környezetügyi Intézet

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások 79 937

14 Nemzeti park igazgatóságok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -39
15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -21 553

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 341
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -750
2 Egyéb HM szervezetek

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 021

2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -17 200

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -1 409

2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 235
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -1 514
XIV. Belügyminisztérium

7 Rendőrség
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 097 526
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
32 Építésügyi célelőirányzat

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -8

9 Szolidaritási programok
1 Európai Menekültügyi Alap

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -3

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
2 Nemzeti Innovációs Hivatal

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -15 229

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -90

3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -46 990
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -5 758
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-csop.-név    Kiemelt előirányzat neve

 Átcsoportosítás
 (+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

2 Bűnügyi Főigazgatóság
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -5 896
3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -2

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -45 668

4 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -170
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -42 446

10 Közlekedésbiztonsági Szervezet
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -642
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 84 313

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása

9 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -1
35 Klíma, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -70
XVIII. Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások
1 Működési Költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -4
14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

5 Népírtás megelőzési Központ támogatása
1 Működési Költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -5
6 Külföldi magyar emlékek megőrzése

1 Működési Költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -11

35 Kelet és Dél-kelet európai kormányzati startégia végrehajtása éa a határon túli magyarok kapcsolata
1 Működési Költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 057
XIX. Uniós Fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -66 329

2 Élelmiszergazdaság modernizálása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -32 764
3 Vidéki térségek fejlesztése

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -20 387
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          Ezer forintban
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 Előir.-csop.-név    Kiemelt előirányzat neve

 Átcsoportosítás
 (+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1 Beruházás-ösztönzés

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -46 410

2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -16 583
3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -50 038

4 Kutatás-fejlesztés, innováció
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -3 958
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -887
5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -800

10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -440
15 HEFOP Technikai segítségnyújtás

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -7

6 KTK technikai segítségnyújtás
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -15
2 Közösségi kezdeményezések

1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
3 INTERREG IIIA SL-HU-CR

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -164 296

4 INTERREG IIIA AU-HU
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -29 444
2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés

1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései
1 Működési Költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -371
3  Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek

1  Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek
8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektekhez 2003/HU/16/P/PA/013

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -131 366

2  ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló környezetvédelmi projektek
13 Duna-Tisza közi regionális települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/16/P/PE/008

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -32 226

28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -1 140 050
29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejl. (Közép-Dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -2 966 314

6 Egyéb uniós előirányzatok
4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -148 320

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -106 083
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 Átcsoportosítás
 (+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

2 Közreműködői intézményrendszer támogatása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -269 741
6 2007-től induló  EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -504 311

9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -25 926
12 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -142 100

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
4 Egyéb kulturális intézmények

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 569 682

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
2 Gyógyító- megelőző ellátás intézetei

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -12 174

11 Közgyűjtemények

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -2 029

13 Sportintézmények
1 Nemzeti Sport Intézet

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -142 511

2 Nemzeti Sportközpontok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -50 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Felsőoktatási feladatok támogatása
1 Felsőoktatás speciális feladatai

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -75

5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1  Határon túli oktatási feladatok támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -174
23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -310

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
10 Kulturális és oktatási szakdiplomácia feladatok

2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -132
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -130

2 Közművelődési szakmai feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -21 309
13 Művészeti tevékenységek

4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -5 832
5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -5 510
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A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

16 Szociális szolgálatatások és egyéb szociális feladatok támogatása
7 Családpolitikai célú pályázatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -5 984

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -21 228

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -814

8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -35 578
12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -296

47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -91 269
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50 000
56 Nemzetiségi támogatások

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 881

59 Társadalmi felzárkóztatást segítő programok
5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -2 207

7 Roma ösztöndíj programok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -55 052
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

1 MTA Titkársága
1 MTA Igazgatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -733

2 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -205
4 MTA Köztestületi feladatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -8 424

3 Kutatóközpontok, kutatóintézetek
1 MTA Kutatóintézetek

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -7 430

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 153

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap
5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek

1 Központi hivatali szerv
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 189
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1
2 Igazgatási szervek

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -2 189

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -1
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A Kormány 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati 
sportlétesítmények kiváltásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Sport 

XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények 
kiváltásának érdekében a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény 
(a továbbiakban: Kttv.) 1. melléklet
a) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatok cím terhére 2085,1 millió forint,
b) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 36. PPP-programok alcím, 

2. Oktatási, kulturális és sport PPP-programok jogcímcsoport terhére 2465,1 millió forint,
c) a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos 

kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 9. PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások 
megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére 394,9 millió forint,

azaz összesen 4945,1 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az  1.  melléklet szerint a  Kttv. 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 23. A  Sport 
XXI.  Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények 
kiváltásának támogatása jogcímcsoport javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
nemzeti fejlesztési miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyen javaslatot az 1. pont szerinti kiváltással érintett, PPP 

konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények támogatással való kiváltását követő hasznosítására,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. január 31.

 3. felkéri a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy – az  érintett miniszterek bevonásával  – 
az  önkormányzatokkal és az  érintettekkel egyeztetést folytasson a  PPP konstrukcióban létesült önkormányzati 
sportlétesítmények támogatással való kiváltásáról, melynek eredményeként – lehetőség szerint 2014. 
február 28-áig – megállapodás szülessen azok kiváltásáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
belügyminiszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal
 4. felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a 2. pont szerinti hasznosítási koncepció figyelembevételével, 

valamint a  3.  pont szerinti megállapodásban foglaltakra tekintettel, annak megkötését követően a  PPP 
konstrukcióban megvalósult önkormányzati létesítmények tulajdonjoga megszerzése érdekében nyújtandó 
támogatás felhasználásának és legkésőbb 2014. december 31-ig történő elszámolásának feltételeiről támogatási 
megállapodást kössön az érintett önkormányzatokkal,

 5. egyetért azzal, hogy a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár a  támogatást a  4. pont szerinti megállapodás 
megkötését követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára,

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  3.  pontban foglaltakkal összhangban intézkedjen a  PPP 
konstrukcióban megvalósult önkormányzati létesítmények PPP szolgáltatási szerződéseinek megszüntetése 
érdekében a megszüntető megállapodások Nemzeti Fejlesztési Minisztérium általi aláírásáról,

 7. felkéri a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Oktatási, kulturális és sport PPP-programok előirányzat 2012.  évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványából 54  904 ezer forint átadásáról gondoskodjon a  Kttv. 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 23. A  Sport 
XXI.  Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények 
kiváltásának támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XI. Miniszterelnökség

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
 millió forintban egy tizedessel! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

002334 2 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok -2 085,1

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 PPP-programok
302813 2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások -2 465,1

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások

335284 9
-394,9

XI. Miniszterelnökség 
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Célelőirányzatok

345673 23

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4 945,1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű   millió forintban, egy tizedessel ! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű      millió forintban, egy tizedessel ! 
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. TÁMOGATÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Célelőirányzatok

345673 23
4 945,1

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 PPP-programok
302813 2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok -2 465,1

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

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 4 945,1 4 945,1
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati 
sportlétesítmények kiváltásának támogatása

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati 
sportlétesítmények kiváltásának támogatása



85116 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 212. szám 

A Kormány 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva
 1. elrendeli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 

1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak 
támogatása címmel és a 2.1–2.63 pontok szerinti alcímekkel történő kiegészítését,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. elrendeli az  egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében 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 6429,1 millió forint, a  2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok cím 
terhére 10 784,9 millió forint, a 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 4615,0 millió forint, 
az 5. Vis maior támogatás cím terhére 2000,0 millió forint, a 6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációja cím terhére 4700,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását, a  Kvtv. 1.  melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet alábbi alcímei javára:
2.1 100,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 1. Baja Város feladatainak 

támogatása alcím javára Baja Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,
2.2 300,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 2. Kiskunfélegyháza Város 

feladatainak támogatása alcím javára Kiskunfélegyháza Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.3 200,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 3. Kunszentmiklós Város 
feladatainak támogatása alcím javára Kunszentmiklós Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.4 50,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 4. Gyomaendrőd Város 
feladatainak támogatása alcím javára Gyomaendrőd Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.5 350,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 5. Gyula Város feladatainak 
támogatása alcím javára Gyula Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.6 200,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 6. Orosháza Város feladatainak 
támogatása alcím javára Orosháza Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.7 100,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 7. Bükkzsérc Község 
feladatainak támogatása alcím javára Bükkzsérc Község feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.8 130,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 8. Mezőcsát Város feladatainak 
támogatása alcím javára Mezőcsát Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.9 300,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 9. Mezőkövesd Város 
feladatainak támogatása alcím javára Mezőkövesd Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.10 250,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 10. Sárospatak Város 
feladatainak támogatása alcím javára Sárospatak Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.11 280,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 11. Sátoraljaújhely Város 
feladatainak támogatása alcím javára Sátoraljaújhely Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.12 100,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 12. Szerencs Város 
feladatainak támogatása alcím javára Szerencs Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.13 300,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 13. Csongrád Város 
feladatainak támogatása alcím javára Csongrád Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.14 300,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 14. Bicske Város feladatainak 
támogatása alcím javára Bicske Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.15 200,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 15. Pusztavám Község 
feladatainak támogatása alcím javára Pusztavám Község feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,
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2.16 450,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 16. Balmazújváros Város 
feladatainak támogatása alcím javára Balmazújváros Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.17 50,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 17. Nyíracsád Község 
feladatainak támogatása alcím javára Nyíracsád Község feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.18 350,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 18. Nyíradony Város 
feladatainak támogatása alcím javára Nyíradony Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.19 300,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 19. Hatvan Város feladatainak 
támogatása alcím javára Hatvan Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.20 50,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 20. Kisújszállás Város 
feladatainak támogatása alcím javára Kisújszállás Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.21 50,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 21. Mezőtúr Város feladatainak 
támogatása alcím javára Mezőtúr Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.22 100,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 22. Balassagyarmat Város 
feladatainak támogatása alcím javára Balassagyarmat Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.23 200,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 23. Bátonyterenye Város 
feladatainak támogatása alcím javára Bátonyterenye Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.24 320,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 24. Szügy Község feladatainak 
támogatása alcím javára Szügy Község feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.25 500,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 25. Cegléd Város feladatainak 
támogatása alcím javára Cegléd Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.26 350,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 26. Dabas Város feladatainak 
támogatása alcímre Dabas Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.27 400,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 27. Monor Város feladatainak 
kiegészítő támogatása alcím javára Monor Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.28 100,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 28. Szentendre Város 
feladatainak támogatása alcím javára Szentendre Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.29 800,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 29. Csurgó Város feladatainak 
támogatása alcím javára Csurgó Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.30 300,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 30. Kisvárda Város 
feladatainak támogatása alcím javára Kisvárda Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.31 50,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 31. Csepreg Város feladatainak 
támogatása alcím javára Csepreg Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.32 100,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 32. Jánosháza Város 
feladatainak támogatása alcím javára Jánosháza Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.33 225,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 33. Körmend Város 
feladatainak támogatása alcím javára Körmend Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.34 330,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 34. Kőszeg Város feladatainak 
támogatása alcím javára Kőszeg Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.35 500,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 35. Szentgotthárd Város 
feladatainak támogatása alcím javára Szentgotthárd Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.36 150,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 36. Balatonalmádi Város 
feladatainak támogatása alcím javára Balatonalmádi Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.37 300,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 37. Balatonfüred Város 
feladatainak támogatása alcím javára Balatonfüred Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.38 500,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 38. Pápa Város feladatainak 
támogatása alcím javára Pápa Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.39 250,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 39. Tapolca Város feladatainak 
támogatása alcím javára Tapolca Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,
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2.40 300,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 40. Várpalota Város 
feladatainak támogatása alcím javára Várpalota Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.41 236,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 41. Keszthely Város 
feladatainak támogatása alcím javára Keszthely Város feladatainak biztonságos finanszírozása,

2.42 600,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 42. Lenti Város feladatainak 
támogatása alcím javára Lenti Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.43 400,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 32. Kecskemét Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.44 300,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 44. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.45 2000,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 45. Miskolc Megyei Jogú 
Város feladatainak kiegészítő támogatása alcím javára Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.46 1500,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 46. Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében,

2.47 350,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 47. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.48 1250,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 48. Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.49 700,0 millió forintot a 32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 49. Sopron Megyei Jogú Város 
feladatainak támogatása alcím javára Sopron Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.50 1100,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 50. Eger Megyei Jogú 
Város feladatainak támogatása alcím javára Eger Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.51 650,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 51. Szolnok Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.52 650,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 52. Tatabánya Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.53 430,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 53. Salgótarján Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.54 800,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 54. Érd Megyei Jogú Város 
feladatainak támogatása alcím javára Érd Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében,

2.55 1500,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 55. Kaposvár Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.56 600,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 56. Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.57 400,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 57. Szekszárd Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.58 1500,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 58. Veszprém Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,
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2.59 700,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 59. Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.60 1300,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 60. Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.61 78,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 61. Gyál Város feladatainak 
támogatása alcím javára Gyál Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében,

2.62 1000,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 62. Debrecen Megyei 
Jogú Város feladatainak támogatása alcím javára Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében,

2.63 300,0 millió forintot a  32. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 63. Nagykőrös Város 
feladatainak támogatása alcím javára Nagykőrös Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről 
a 2. pontban megnevezett önkormányzatokkal támogatási megállapodást köt,

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  támogatást utólagos, legkésőbb 2014. december 31-éig történő 
elszámolási kötelezettséggel folyósítsa a 2. pont szerinti önkormányzatok számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

IX
1

334406 3 -6 429,1
002334 2 -10 784,9
018450 3 -4 615,0
209434 5 -2 000,0
340539 6 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja -4 700,0
345351 32
345362 1 100,0
345373 2 300,0
339695 3 200,0
345384 4 50,0
339339 5 350,0
345395 6 200,0
345406 7 100,0
345417 8 130,0
339717 9 300,0
339706 10 250,0
345428 11 280,0
345439 12 100,0
345440 13 300,0
339439 14 300,0
345451 15 200,0
339639 16 450,0
345462 17 50,0
339600 18 350,0
345473 19 300,0
345484 20 50,0
345495 21 50,0
345506 22 100,0
345517 23 200,0
345528 24 320,0
339362 25 500,0
339599 26 350,0
345539 27 400,0
345540 28 100,0
339640 29 800,0
345551 30 300,0
345562 31 50,0
345573 32 100,0
339673 33 225,0
339684 34 330,0
339462 35 500,0
345584 36 150,0
345595 37 300,0
339340 38 500,0
345606 39 250,0
345617 40 300,0
339662 41 236,0
345628 42 600,0
345639 43 400,0
339351 44 300,0
345662 45 2000,0
331795 46 1500,0
339373 47 350,0
339451 48 1250,0
345640 49 700,0
339384 50 1100,0
339395 51 650,0
334917 52 650,0
331817 53 430,0
339473 54 800,0
334906 55 1500,0
331828 56 600,0
334939 57 400,0
339406 58 1500,0
334928 59 700,0
339417 60 1300,0
345651 61 78,0
331851 62 1000,0
345684 63 300,0

Millió forintban, egy tizedessel

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 28 529,0 28 529,0                        
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Zalaegerszeg  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Székesfehérvár  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Gyál Város feladatainak támogatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Eger Megyei Jogú  Város feladatainak támogatása

Helyi önkormányzatok támogatásai 
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Vis maior támogatás 

2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

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

Veszprém  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Nagykanizsa Megyei Jogú  Város feladatainak támogatása

Nyíregyháza  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Szekszárd  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Sopron  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Nagykőrös Város feladatainak támogatása
Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Szolnok  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Tatabánya  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Dunaújváros  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Érd Megyei Jogú  Város feladatainak támogatása
Kaposvár  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása
Baja Város feladatainak támogatása
Kiskunfélegyháza Város feladatainak támogatása
Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása
Gyomaendrőd Város feladatainak támogatása

Salgótarján  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Gyula Város feladatainak támogatása
Orosháza Város feladatainak támogatása
Bükkzsérc Község feladatainak támogatása
Mezőcsát Város feladatainak támogatása
Mezőkövesd Város feladatainak támogatása
Sárospatak Város feladatainak támogatása
Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása
Szerencs Város feladatainak támogatása
Csongrád Város feladatainak támogatása
Bicske Város feladatainak támogatása
Pusztavám Község feladatainak támogatása
Balmazújváros Város feladatainak támogatása
Nyíracsád Község feladatainak támogatása
Nyíradony Város feladatainak támogatása
Hatvan Város feladatainak támogatása
Kisújszállás Város feladatainak támogatása

Balatonalmádi Város feladatainak támogatása

Mezőtúr Város feladatainak támogatása
Balassagyarmat Város feladatainak támogatása
Bátonyterenye Város feladatainak támogatása
Szügy Község feladatainak támogatása
Cegléd Város feladatainak támogatása
Dabas Város feladatainak támogatása
Monor Város feladatainak kiegészítő támogatása

Békéscsaba  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Várpalota Város feladatainak támogatása
Keszthely Város feladatainak támogatása

Szentendre Város feladatainak támogatása
Csurgó Város feladatainak támogatása
Kisvárda Város feladatainak támogatása
Csepreg Város feladatainak támogatása
Jánosháza Város feladatainak támogatása

Balatonfüred Város feladatainak támogatása

Miskolc  Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő támogatása
Hódmezővásárhely  Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Körmend Város feladatainak támogatása
Kőszeg Város feladatainak támogatása
Szentgotthárd Város feladatainak támogatása

Lenti Város feladatainak támogatása
Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Pápa Város feladatainak támogatása
Tapolca Város feladatainak támogatása

1. melléklet az 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról  
és egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 21.  § (6)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 3  055,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem 
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter, emberi erőforrások minisztere, nemzeti fejlesztési 

miniszter a fejezetüket érintő átcsoportosítások tekintetében
Határidő: 2014. június 30.

 2. A Kormány az  Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  2012. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1562/2013. (VIII. 16.) Korm. határozattal 
átcsoportosított összegből 406,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. 
Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 
1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az  MNV Zrt. 
ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
alcím, 1. Nem állami intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport javára a 2. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. A Kormány az  Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  geszti Arany János Általános Iskola 
elhelyezésére szolgáló új iskolaépület létrehozására 44,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 
2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím javára a 2. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4. A Kormány felhívja a  budai Várbazár felújításának és a  Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának 
kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért 
felelős kormánybiztost, hogy a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozása körében a  Honvéd 
Főparancsnokság épülete ideiglenes jellegének felszámolása és hosszú távú hasznosítása céljából dolgozzon ki és 
nyújtson be részletes koncepciót a Kormány részére.

Felelős:  a budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának 
kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami 
feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő:  2014. május 31.
 5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával a Nemzeti 

Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásához 2014. évben 
szükséges 300,0 millió forint biztosításáról gondoskodjanak.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. június 30.
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 6. A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával 
a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola épületeinek felújításához, bővítéséhez 
2014. évben szükséges 580,0 millió forint biztosításáról gondoskodjanak.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. június 30.

 7. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) az Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatásáról szóló 1498/2013. (VII. 29.) Korm. határozat 

(a  továbbiakban: Kormhat1.) 2.  pontja szerinti és az  Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak további 
támogatásáról szóló 1504/2013. (VII. 31.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Kormhat2.) 1.  pontja szerinti 
támogatás visszatérítési kötelezettség nélkül illesse meg Oroszlány Város Önkormányzatát,

b) a Kormhat1. 3.  pontja és a  Kormhat2. 2.  pontja szerinti támogatási megállapodásban nem rendelkeznek 
a visszatérítés feltételeiről,

c) a támogatási megállapodás megkötésére vonatkozó, a Kormhat1. 3. pontja szerinti határidő 2013. augusztus 
31-ről és a Kormhat2. 2. pontja szerinti haladéktalan határidő 2013. december 30-ra módosul.

 8. Az e-útdíj rendszer működtetésének induló költségeihez szükséges költségvetési források biztosítása érdekében 
a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1343/2013. (VI. 17.) Korm. határozatban a  „2013. november 30.” szövegrész helyébe az  „a belügyminiszter 
tekintetében 2013. november 30., a nemzeti fejlesztési miniszter tekintetében 2014. június 30.” szöveg lép.

 9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1377/2012. (IX. 17.) Korm. határozatban a „2013. december 31.” szövegrész helyébe a „2014. június 30.” szöveg lép.

 10. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1355/2012. (IX. 11.) Korm. határozat módosításáról szóló 1645/2012. (XII. 19.) Korm. határozatban a „2013. december 
31-ei” szövegrész helyébe a „2014. június 30-ai” szöveg lép.

 11. A Kormány egyetért azzal, hogy a  konzolos kerékpárút átvezetése a  Tisza-hídon tervezési díjához a  rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 1263/2013. (V. 14.) Korm. 
határozat végrehajtása során a  határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri átcsoportosítás összesen összegének 
változatlanul hagyása mellett – a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 4. Területfejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport, 2. Felhalmozási 
költségvetés előirányzatcsoport, 1. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 32,0 millió forint az   
1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra 
és elszámolásra.

 12. A Versenyszféra és a  Kormány Állandó Konzultációs Fóruma többletfeladatainak ellátásához szükséges források 
biztosítása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1458/2013. (VII. 16.) Korm. határozatban a  „2013. november 15.” szövegrész helyébe  
a „2014. március 31.” szöveg lép.

 13. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1417/2012. (X. 1.) Korm. határozatban a „2013. december 31.” szövegrész helyébe a „2014. június 30.” szöveg lép.

 14. A hajdúsámsoni állami köznevelés feltételeinek megteremtése érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1437/2013. (VII. 11.) Korm. határozatban 
(a továbbiakban: Kormhat3.) a „2013. október 31.” szövegrész helyébe a „2014. május 31.” szöveg lép.

 15. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Kormhat3. végrehajtása során a  határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri 
előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím, 1. Működési költségvetés 
előirányzatcsoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiemelt előirányzat, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat, 2. Felhalmozási költségvetés 
előirányzatcsoport, 2. Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 475,4 millió forintból 5,3 millió 
forint az  1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat, 460,0 millió forint a   
2. Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport, 1. Beruházások kiemelt előirányzat, 10,1 millió forint a  2. 
Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport, 2. Felújítások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

 16. A Kormány egyetért azzal, hogy a  vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvénynek 
az  Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő feladatai ellátásához a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1485/2013. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása 
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során a határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 
cím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 
30,0 millió forintból 7,3 millió forint az 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 1. Személyi juttatások kiemelt 
előirányzat terhére, 2,7 millió forint az  1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 2. Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 17. A Kormány egyetért azzal, hogy a  2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem 
teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok felhasználásáról szóló 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat 2.  melléklete szerint a  XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása 
alcím, 3. Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés jogcímcsoport javára a 2012. évi előirányzat-
maradványból átcsoportosított 441  421 ezer forint a  3. sz. főút 40+857 km szelvényben lévő („bagi”) csomópont 
átépítésére irányuló projekt megvalósítása érdekében kerüljön felhasználásra.

 18. A balatoni fejlesztések megvalósítása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1563/2013. (VIII. 16.) Korm. határozatban a  „2013. december 15.” 
szövegrész helyébe a „2014. január 31.” szöveg lép.

 19. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1042/2013. (II. 1.) Korm. határozatban a „2013. december 15.” szövegrész helyébe a „2014. február 28.” szöveg lép.

 20. A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának 
növeléséhez rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1.  pontjában  
a „2013. december 15.” szövegrész helyébe a „2014. június 30.” szöveg lép.

 21. A Kormány egyetért azzal, hogy a  2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 
finanszírozása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1256/2013. (V. 10.) Korm. határozat végrehajtása során a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 
5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. A  2015. évi Milánói Világkiállításon való 
részvételhez kapcsolódó feladatok jogcímcsoport, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 1. Személyi 
juttatások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 30,0 millió forintból 326 ezer forint a  XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 1. Személyi juttatások kiemelt 
előirányzaton kerüljön felhasználásra, valamint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. A  2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 
jogcímcsoport, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára 
átcsoportosított 112,7 millió forintból 4051 ezer forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím,  
1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

 22. A Kormány az Áht. 40. §-ában kapott jogkörében eljárva a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről 
szóló 1868/2013. (XI. 19.) Korm. határozattal módosított, a  túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 1., 3. és 4. pontjában előírt zárolás csökkentésre 
változtatását rendeli el.

Felelős:  a nemzetgazdasági miniszter útján a Magyar Államkincstár elnöke
 a fejezetet irányító szervek vezetői
Határidő:  december 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
260256 12 Balassi Intézet

1 Működési költségvetés
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9,7

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák

1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60,2

218672 11 Közgyűjtemények
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 30,0
2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások 170,0
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 516,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

335784 11 A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások 170,0
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 300,0
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások 300,0
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1500,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -3 055,9

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
260256 12 Balassi Intézet 9,7

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák 60,2
218672 11 Közgyűjtemények 200,0
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 516,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

335784 11 A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása 170,0
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 300,0
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 300,0
1555,9

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 3 055,9 3 055,9
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Működési költségvetés

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  
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2. melléklet az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 44,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztséi támogatások

338340 1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások 406,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai -450,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 44,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

338340 1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása 406,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 450,0 450,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

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


	2013. évi CCXVIII. törvény
	a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról*

	A Kormány 485/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
	a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004

	A Kormány 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
	az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
	az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 
és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

	A Kormány 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete
	a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 36/2013. (XII. 17.) MNB rendelete
	a jegybanki alapkamat mértékéről

	A belügyminiszter 72/2013. (XII. 17.) BM rendelete
	a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 61/2013. (XII. 17.) NGM rendelete
	a technikai kamatlábak legnagyobb mértékéről

	A nemzetgazdasági miniszter 62/2013. (XII. 17.) NGM rendelete
	a Stabilitás Megtakarítási Számla vezetésére, a Stabilitás Megtakarítási Számlára történő befizetésről, valamint az onnan történő kifizetésről kiállítandó igazolásra, a hitelintézet által a Stabilitás Megtakarítási Számla megnyitásáról és az arra történt 

	A nemzetgazdasági miniszter 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelete
	a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 123/2013. (XII. 17.) VM rendelete
	az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról

	A vidékfejlesztési miniszter 124/2013. (XII. 17.) VM rendelete
	az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról

	A vidékfejlesztési miniszter 125/2013. (XII. 17.) VM rendelete
	a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi terület országos jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete
	a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

	A Kormány 1955/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	a Kormány 2014. I. félévi munkatervéről

	A Kormány 1956/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

	A Kormány 1957/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1958/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Vörösiszap szennyezés kármentesítése” című) nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1959/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	a KEOP-2.2.2/09-11-2013-0001 azonosító számú („Technika a vízminőség szolgálatában” című) projektjavaslat jóváhagyásáról

	A Kormány 1960/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

	A Kormány 1961/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	a DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú („Kalocsa Szíve Program” című) kiemelt projekttel összefüggésben a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi, részleges mentesítésérő

	A Kormány 1962/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	a TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú („Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatairól

	A Kormány 1963/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	a „Recsk I. – rézérc” és „Recsk II. – nemes- és színesfémérc” védnevű bányatelkek újrahasznosíthatóságának vizsgálatáról

	A Kormány 1964/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	a határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról

	A Kormány 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról

	A Kormány 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról

	A Kormány 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról
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