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III.
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Kormányrendeletek

A Kormány 312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelete
a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén tervezett egészségügyi ellátás
igénybevételének elősegítéséről szóló nemzetközi megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott
felhatalmazásról és kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén
tervezett egészségügyi ellátás igénybevételének elősegítéséről szóló nemzetközi megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:
„Az Oroszországi Föderáció egészségügyért felelős minisztereként van szerencsém Önt tájékoztatni arról, hogy
egyetértek azzal, hogy az egészségügyi ellátások nyújtásáért felelős szervek, így az Oroszországi Föderáció részéről
az Oroszországi Föderáció Egészségügyi Minisztériuma, Magyarország részéről az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár együttműködhetnek a saját nemzeti jogszabályaik értelmében egészségügyi ellátásra jogosult
személyeknek a másik állam területén nyújtott egészségügyi ellátása érdekében, és ezeket az együttműködéseket
támogatom.
Az 1962. december 20-án kötött, a Szovjet Szocialista Köztársaságok és a Magyar Népköztársaság közötti
Egyezmény 8. § (2) bekezdése szerint az egyik Szerződő Fél állampolgárainak a másik állam egészségügyi
intézményeibe kezelésre történő beutalásának feltételeit külön egyezmények szabályozzák.
A fenti rendelkezés alapján ez a levél együttesen az Ön levelével, az Oroszországi Föderáció és Magyarország
illetékes hatóságai közötti, az egészségügyi ellátásra jogosult személyek egészségügyi ellátásáról szóló
egyezménynek minősül, amely 2014. december 22-én lép hatályba.
Ennek keretében az érintett szervek az esetileg meghatározott és a két fél által előzetesen egyeztetett rendben
és módon – ideértve a pénzügyi feltételek meghatározását – a tervezett egészségügyi ellátás igénybevételében,
egészségügyi kezelés nyújtásában – ideértve a várólistához kötött ellátásokat – megállapodhatnak és
együttműködhetnek.
Ez az egyezmény a kölcsönösség elvén alapul és ideiglenes jellegű, amely az Oroszországi Föderáció Egészségügyi
Minisztériuma és Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti egészségügyi együttműködésről szóló
megállapodás megkötéséig hatályban marad.
Magyarország egészségügyért felelős minisztereként van szerencsém Önt tájékoztatni arról, hogy egyetértek
azzal, hogy az egészségügyi ellátások nyújtásáért felelős szervek, így Magyarország részéről az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, az Oroszországi Föderáció részéről az Oroszországi Föderáció Egészségügyi
Minisztériuma együttműködhetnek a saját nemzeti jogszabályaik értelmében egészségügyi ellátásra jogosult
személyeknek a másik állam területén nyújtott egészségügyi ellátása érdekében, és ezeket az együttműködéseket
támogatom.
Az 1962. december 20-án kötött, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok közötti
Egyezmény 8. § (2) bekezdése szerint az egyik Szerződő Fél állampolgárainak a másik állam egészségügyi
intézményeibe kezelésre történő beutalásának feltételeit külön egyezmények szabályozzák.
A fenti rendelkezés alapján ez a levél együttesen az Ön levelével, Magyarország és az Oroszországi Föderáció
illetékes hatóságai közötti, az egészségügyi ellátásra jogosult személyek egészségügyi ellátásáról szóló
egyezménynek minősül, amely 2014. december 22-én lép hatályba.
Ennek keretében az érintett szervek az esetileg meghatározott és a két fél által előzetesen egyeztetett rendben
és módon – ideértve a pénzügyi feltételek meghatározását – a tervezett egészségügyi ellátás igénybevételében,
egészségügyi kezelés nyújtásában – ideértve a várólistához kötött ellátásokat – megállapodhatnak és
együttműködhetnek.
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Ez az egyezmény a kölcsönösség elvén alapul és ideiglenes jellegű, amely Magyarország Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Egészségügyi Minisztériuma közötti egészségügyi együttműködésről
szóló megállapodás megkötéséig hatályban marad.”
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § 2014. december 22-én lép hatályba.
(3) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelős
miniszter gondoskodik.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelete
a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság
kivetésének szabályairól
A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
csökkenő súlyosságú kockázati kategóriák:
a)
I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások betartásának olyan elmulasztása,
amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú
kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések
történnek, így többek között a szállítmány feltartóztatása, a továbbszállításának megakadályozása;
b)
II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások betartásának olyan elmulasztása,
amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen
mulasztásoknál a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között
a hiba elhárítására való kötelezés – ha lehetséges és célszerű – az ellenőrzés helyén, de legkésőbb
a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor;
c)
III. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások betartásának olyan elmulasztása,
amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de
ahol nem szükséges a hiányosságokat az ellenőrzés helyén kijavítani, elegendő azokat később,
a vállalkozásnál megszüntetni;
2.
kiszolgáló szervezet: az a gazdálkodó szervezet, amely a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének
rendjéről szóló rendeletben meghatározott hatósági engedély alapján egy vagy több földi kiszolgálásnak
minősülő tevékenységet végez, ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója;
3.
ideiglenes tárolás: a veszélyes áru tárolása a feladási eljárás előtt a csomagoló-, szállítóeszközbe
történő csomagolást, töltést, berakást követően, valamint a szállítási művelet utáni kirakást követően
a kiszolgáltatásig;
4.
POS-terminál: olyan mobil készülék, melynek segítségével a bankkártyás fizetés a helyszínen lebonyolítható;
5.
repülőtér: a légiközlekedésről szóló törvényben meghatározott nyilvános repülőtér, valamint polgári célú nem
nyilvános repülőtér;
6.
Technológiai Utasítás: A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, 1944. évi december hó 7. napján aláírt
Egyezmény 18. Függelékének (a továbbiakban: 18. Függelék) részletszabályait tartalmazó dokumentum,
a „Veszélyes Anyagok Biztonságos Légi Szállításának Technológiai Utasítása” (Doc. 9284);
7.
veszélyes áru: a 18. Függelék 1. fejezetében lévő, „Meghatározások” címszó alatt szereplő veszélyes anyagok;
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8.
9.

10.

24147

veszélyes áru légi szállítása: a veszélyes áru légi úton történő továbbítása, a veszélyes áru légi szállításra
történő előkészítése;
veszélyes áru légi szállításra történő előkészítése: a légi szállításra engedélyezett áru becsomagolása,
dokumentálása, jelölése, tárolása, légijármű kivételével járműre történő be- és kirakodása, átrakása, beleértve
a töltést és ürítést is, telephelyen való mozgatása;
veszélyes áru továbbítása: a veszélyes áru járművel történő tényleges mozgatása.

2. Hatáskör és illetékesség
2. §

(1) A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben
meghatározott feladatkörében az ellenőrzés lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban:
katasztrófavédelmi hatóság) helyi és területi szerve önállóan jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi és
területi szerve önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet más katasztrófavédelmi hatóság illetékességi területén is
a katasztrófavédelmi hatóság központi szervének jóváhagyása alapján.
(2) A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és egyéb hatósági
intézkedés megtételére első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve,
másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult.
(3) Ha az ellenőrzést a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve végezte, úgy első fokon a katasztrófavédelmi hatóság
központi szerve által kijelölt – más területi szerv irányítása alá tartozó – helyi szerv, másodfokon az első fokon eljárt
helyi szervet irányító területi szerv jogosult a bírság kiszabására és egyéb hatósági intézkedés megtételére.
(4) Ha az ellenőrzést a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve végezte és az ellenőrzés során azonnali intézkedés
meghozatalára van szükség, akkor első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó területi
szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve jár el.

3. Veszélyes áru légi szállításának bejelentése
3. §

(1) A kiszolgáló szervezet a veszélyes áru légi szállítása során a külföldről érkező veszélyes áru repülőtérre érkezésének
tényét köteles a katasztrófavédelmi hatóság központi szervének honlapján keresztül, vagy a katasztrófavédelmi hatóság
illetékes területi szervének ügyeletére az érkezést követő három órán belül írásban, magyar vagy angol nyelven,
elektronikus aláírással ellátott e-mail vagy telefax formájában – az 1. melléklet szerinti adattartalommal – bejelenteni.
(2) A veszélyes áru légi úton történő továbbítását a kiszolgáló szervezet vagy a feladó a továbbítás megkezdésének
tervezett időpontját legalább három órával megelőzően, amennyiben a veszélyes áru életmentést szolgál, egy
órával megelőzően az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles bejelenteni.
(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettnek a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást a továbbítás megkezdésének
bejelentett időpontjától számított legkésőbb egy órán belül, az (1) bekezdés szerinti módon jeleznie kell
a katasztrófavédelmi hatóság részére.
(4) Az e § szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik
a)
azon veszélyesáru-továbbításra, amelyet a Technológiai Utasításban szereplő korlátozott vagy engedményes
mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentesség alapján végeznek,
b)
a nukleáris anyagok légi úton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció minősített
adatokat tartalmaz, valamint
c)
az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök továbbítására.

4. Ellenőrzés végrehajtása
4. §

(1) Veszélyes áru nemzetközi és belföldi légi szállításával kapcsolatos ellenőrzés során a katasztrófavédelmi hatóság
a 18. Függelék, valamint a Technológiai Utasítás rendelkezéseinek betartását ellenőrzi.
(2) Az ellenőrzés indokolatlanul nem gátolhatja a veszélyes áru továbbítását. Szabálytalanság feltárása esetén
a katasztrófavédelmi hatóságnak a legkisebb kockázattal járó intézkedést kell megtennie a szabálytalanság
megszüntetésére.
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzés kizárólag hivatalból indul, az ügyfél saját maga hatósági
ellenőrzés alá vonását nem kérheti.
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5. §		
A kiszolgáló szervezet, valamint az ellenőrzött köteles biztosítani az ellenőrök részére a repülőtér létesítményeibe,
valamint a veszélyes áru légi szállításával összefüggő valamely tevékenység végzésével érintett telephelyre, és a légi
jármű kivételével a szállító járműbe történő belépést és ott tartózkodást.

5. Jogkövetkezmények
6. §		
A katasztrófavédelmi hatóság helyi vagy területi szerve a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos szabályok
megsértése esetén
a)
elrendeli a szállított veszélyes áru átfejtését, átrakását, átcsomagolását, visszatartását, vagy a feladóhoz
történő visszafordítását, más szállítási mód alkalmazását, továbbá az üzemben tartót vizsgálat vagy javítás
elvégzésére kötelezi,
b)
kötelezi a szabálytalanságért, mulasztásért felelőst a veszélyes áru környezetbe jutásának megakadályozása,
illetve a veszély elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint
c)
bírságot szab ki.
7. §

(1) A bírságot, a bírság fizetésére kötelezhetőek közül a szabálytalanságért, mulasztásért felelős köteles megfizetni.
Amennyiben valamely rendelkezés megsértése miatt többen is bírság megfizetésére kötelezhetőek, a bírság
összegét a szabálytalanság, mulasztás elkövetésében való felelősségük közrehatásának arányában fizetik meg.
(2) Az ellenőrzés során feltárt minden egyes szabálytalanságot a 2. mellékletben nevesített mulasztások szerint kell
egyenként besorolni. A 2. mellékletben nevesített mulasztások kockázati besorolása a bírság kiszabása során nem
módosítható. A kockázati kategóriákban tételesen nem szereplő mulasztást az egyéb mulasztások körébe kell
besorolni az 1. § 1. pontjában meghatározott három, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriának megfelelően.
(3) A (2) bekezdés szerint besorolt szabálytalanságok tekintetében kiszabásra kerülő tényleges bírság összegét,
az (1) bekezdésben meghatározott felelősségi arány figyelembevételével a 2. mellékletben meghatározott
bírság-alapösszegeket alapul véve, a 3. melléklet szerinti számítással kell megállapítani. A tényleges bírság összegét
1000 forintra kerekítve kell megállapítani a kerekítési szabályok figyelembevételével.
(4) Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében, ugyanazon ügyfél esetében több szabálytalanságot
állapít meg, a katasztrófavédelmi hatóság a részére megállapított bírságtételek egyesített összegét szabja ki,
melynek összege legfeljebb 20 000 000 forint lehet.
(5) A 6. § a) és b) pontjában foglalt intézkedésekkel kapcsolatban felmerült többletköltségek és károk az intézkedést
kiváltó szabálytalanságért felelős résztvevőket terhelik. Több felelős esetén a többletköltségek és a kárviselés
megosztására, az (1) bekezdés bírságmegosztásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(6) A 6. § c) pontja szerinti hatósági eljárás ügyintézési határideje az első fokú eljárásban és a másodfokú eljárásban
45 nap.

8. §

(1) A bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a bírságot a katasztrófavédelmi
hatóság központi szervének 10023002-00283494-20000002 számú bírság fizetési számlájára kell befizetni.
A számlaszámot a kiszabott bírságról rendelkező határozatnak tartalmaznia kell.
(2) A kiszabott bírságot vagy a fennálló bírságtartozást a helyszínen – ha annak lebonyolításához a katasztrófavédelmi
hatóság részéről a technikai feltételek fennállnak – bankkártyával is meg lehet fizetni.
(3) Ha a helyszínen a bírságnak bankkártyával történő megfizetésére nem került sor, a katasztrófavédelmi hatóság
eljáró tagja az (1) bekezdés szerinti bírság fizetési számlára történő készpénzbefizetést szolgáló készpénzátutalási megbízással (a továbbiakban: csekkszelvény) együtt adja át a bírságot kiszabó határozat egy példányát
a szabályszegőnek, vagy a jelen lévő képviselőjének. Az átadott csekkszelvény tartalmazza az ügyazonosítót,
a számlatulajdonos megnevezését, nemzetközi fizetési számlaszámát, nemzetközi banki azonosító kódját, valamint
a kiszabott bírság összegét.
(4) Ha a bírság, vagy a pénzkövetelés-biztosítás megfizetésére a helyszínen bankkártyával került sor,
a katasztrófavédelmi hatóság helyi szerve a POS-terminál által nyomtatott bizonylat másodlati példányát átadja
az ügyfélnek, vagy az ügyfél képviselőjének.
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6. Tájékoztatás rendje
9. §

(1) A katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul értesíti a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot
a 2. melléklet I. kockázati kategória 3. pontjában foglalt, valamint minden veszélyeshulladék-szállításra vonatkozó
szabálytalanság esetében.
(2) A katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul értesíti a Terrorelhárítási Központot a 2. melléklet I. kockázati kategória
1–4. és 11. pontjában foglalt, valamint minden terrorveszélyeztetett járatra vonatkozó szabálytalanság esetében.
(3) A katasztrófavédelmi hatóság központi szerve a szabálytalanságokról és a kiszabott bírságokról minden tárgyévet
követő év március 31-ig tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot.

7. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelethez
Veszélyes áru légi szállítását bejelentő
ADATLAP
tartalmi követelményei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Bejelentő szervezet/személy neve, címe, elérhetősége:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon):
Veszélyes áru repülőtérre érkezésének ideje (dátum, időpont):
Veszélyes áru légi úton történő továbbításának tervezett ideje (dátum, időpont):
Veszélyes áru kiszolgáltatásának tervezett ideje (dátum, időpont):
Veszélyes árut feladó neve, címe:
Veszélyes árut továbbító neve, címe:
Címzett neve, címe:
Járatszám/dátum:
A szállítandó veszélyes áru(k):
10.1.
UN (ID) száma, helyes szállítási megnevezése, bárca száma, csomagolási csoportja (ha van),
hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja (veszélyes hulladékok esetén),
10.2.
Fuvarlevél (nyilatkozat) száma,
10.3.
Csomagolás módja,
10.4.
Összmennyisége (nettó).
Veszélyes áru repülőtérre történő beérkezésének módja:
11.1.
Légi úton,
11.2.
Közúton,
11.3.
Vasúton.
Nyilatkozat arról, hogy az adatok a bejelentő legjobb tudomása szerint a valóságnak megfelelnek:
Dátum:
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2. melléklet a 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelethez
Bírságolással érintett cselekmények
Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények,
(szabálytalanságok, mulasztások)

A bírság alapösszege forintban

A bírság megfizetésére kötelezhető

I. kockázati kategóriába tartozó mulasztások
1.

Szállításból kizárt veszélyes
áruk légi szállítása, szállításra
történő előkészítése.

5 000 000

feladó, szállító, kiszolgáló
szervezet

2.

Rejtett veszélyes áru feladása.

5 000 000

feladó, szállító

5 000 000

feladó, csomagoló, berakó,
töltő, szállító, kiszolgáló
szervezet

300 000

járművezető, kísérő, rakodó

4 000 000

feladó, szállító, kiszolgáló
szervezet

3.

Veszélyes áru szivárgása.

4.

Nem engedélyezett szállítási
móddal történő szállítás.

5.

Szállítás olyan konténerben,
csomagoló eszközben, amely
szerkezetileg nem megfelelő
állapotú.

4 000 000

konténer, tankkonténer,
mobil tartány üzemben
tartója, töltő, szállító,
kiszolgáló szervezet

6.

Jóváhagyás nélküli
csomagolóeszközök
használata.

4 000 000

feladó, töltő, csomagoló,
szállító

7.

A vonatkozó csomagolási
utasításnak nem megfelelő
csomagolóeszköz használata.

4 000 000

feladó, csomagoló

8.

Az egybecsomagolásra
vonatkozó különleges
előírások be nem tartása.

4 000 000

feladó, csomagoló

9.

A küldeménydarabok együvé
rakására vonatkozó szabályok
be nem tartása:
a) ideiglenes, átmeneti tároló
helyen,
b) konténerben.

3 000 000
3 000 000

kiszolgáló szervezet
berakó, kiszolgáló szervezet

10.

A szállítható mennyiségre
vonatkozó korlátozás be nem
tartása.

3 000 000

feladó, szállító, kiszolgáló
szervezet

11.

A szállított anyagra vonatkozó
információk (pl. UN-szám,
helyes szállítási megnevezés,
bárcaszám, csomagolási
csoport) hiánya, vagy
a fuvarokmány meglétének
hiánya.

1 500 000

feladó, szállító, kiszolgáló
szervezet

12.

Az ellenőrzött személynek
nincs érvényes oktatási
bizonyítványa.

300 000/fő

alkalmazó (megbízó)
szervezet
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13.

14.

Tűz vagy nyílt láng
használatára vonatkozó
tilalom megszegése.

A dohányzási tilalom be nem
tartása.

1 500 000

berakó, töltő, szállító,
kiszolgáló szervezet

300 000

járművezető, kísérő, egyéb
természetes személy

1 500 000

berakó, töltő, kiszolgáló
szervezet

300 000

járművezető, kísérő, egyéb
természetes személy

1 500 000

szállító, kiszolgáló szervezet

300 000

rakodó, egyéb természetes
személy

15.

Veszélyes áru ideiglenes
tárolására vonatkozó
előírások be nem tartása.

16.

Helytelen bárcázás, jelölés,
nagybárcázás vagy TAG,
valamint ezek hiánya.

1 500 000

feladó, szállító, berakó,
kiszolgáló szervezet

17.

Egyéb, az 1–16. sorokban
nem szereplő, az I. kockázati
kategóriába tartozó
előírások betartásának olyan
elmulasztása, amely halál,
súlyos személyi sérülés vagy
jelentős környezetkárosodás
okozásának nagyfokú
kockázatával jár, vagy
a repülés biztonságát
veszélyezteti.

1 500 000

bármely, a szabálytalanságért
felelőssé tehető résztvevő

II. kockázati kategóriába tartozó mulasztások

18.

A veszélyes áru mozgatása,
ideiglenes tárolása során
nincsenek meg az előírt,
üzemképes tűzoltó
készülékek.

800 000

kiszolgáló szervezet

19.

Csomagolóeszközök, IBC-k,
illetve nagycsomagolások
ellenőrzésének, időszakos
vizsgálatának időpontját vagy
a használati időtartamot nem
tartották be.

800 000

feladó, csomagoló

20.

Sérült csomagolású
küldeménydarabok, IBC-k,
nagycsomagolások vagy
sérült tisztítatlan, üres
csomagolóeszközök, vagy
mindezek elkülönítésének
elmulasztása.

800 000

feladó, berakó, szállító,
kiszolgáló szervezet

21.

A tartányok, tankkonténerek,
konténerek, (üres,
tisztítatlanokat is beleértve)
küldeménydarabok nincsenek
megfelelően lezárva.

800 000

feladó, töltő, szállító
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22.

Kombinált csomag szállítása
olyan külső csomagolással,
amely nincs megfelelően
lezárva.

800 000

feladó, szállító, csomagoló

23.

A bárcák mérete, színe vagy
a betűk, számok, jelképek,
TAG mérete, színe nem felel
meg az előírásoknak.

800 000

feladó, csomagoló, berakó,
töltő, szállító, kiszolgáló
szervezet

24.

Egyéb, a 18–23. sorokban
nem szereplő, a II. kockázati
kategóriába tartozó
előírások betartásának
olyan elmulasztása,
amely személyi sérülés
vagy környezetkárosodás
okozásának kockázatával jár.

800 000

bármely, a szabálytalanságért
felelőssé tehető résztvevő

25.

Az okmányokban valamely
információ hiányzik (de nem
az I. kockázati kategória
11. pontja alá tartozó
információ).

300 000

feladó, kiszolgáló szervezet

26.

Egyéb, a III. kockázati
kategóriába tartozó
előírások betartásának
olyan elmulasztása,
amely személyi sérülés
vagy környezetkárosodás
okozásának kismértékű
kockázatával jár.

300 000

bármely, a szabálytalanságért
felelőssé tehető résztvevő

III. kockázati kategóriába tartozó mulasztások

3. melléklet a 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelethez
Az egyes szabálytalanságokért kiszabásra kerülő tényleges bírság összegét az alábbi számítással kell megállapítani:
B=T*a*b*c*d
ahol
B: A szabálytalanságért kiszabásra kerülő tényleges bírságösszeg.
T: A bírság megállapításának alapjául szolgáló, a 2. mellékletben meghatározott alapösszeg.
a: A felelősségi arány %-ban meghatározott értéke százzal osztva.
b: A veszélyes áruhoz rendelt csomagolási csoport, illetve annak hiányában a veszélyes áru osztálya vagy alosztálya
szerint, továbbá a szállításból kizárt anyagok szállítása esetén alkalmazandó szorzótényező, melynek értéke:
b1: I. csomagolási csoport, valamint az 1 osztály, a 7 osztály, a 2.1, 2.3; 5.2; 6.2 alosztályok és a 4.1 alosztály önreaktív
anyagai, továbbá a szállításból kizárt anyagok szállítása esetén: 1,6
b2: II. csomagolási csoport, valamint a 2.2 alosztály anyagai: 1,2
b3: III. csomagolási csoport: 1,0
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c: A szállításra alkalmazható mentességek függvényében alkalmazandó szorzótényező, melynek értéke:
c1: korlátozott mennyiségben vagy engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruval kapcsolatban feltárt
szabálytalanság esetén: 0,8
c2: nem korlátozott mennyiségben vagy engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruval kapcsolatban
feltárt szabálytalanság esetén, 100 kg (liter) feladott veszélyes áru mennyiségig: 1,0
c3: nem korlátozott mennyiségben vagy engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruval kapcsolatban
feltárt szabálytalanság esetén, 100 kg (liter) feladott veszélyes áru mennyiség felett: 1,5
d: A jogsértő magatartás ismétlődésétől függő szorzótényező, melynek értéke:
d1: ha a katasztrófavédelmi hatóság ugyanazon ügyféllel szemben a veszélyes áruk légi szállításával kapcsolatos
rendelkezések megsértése miatt két éven belül jogkövetkezményt nem állapított meg: 1,0
d2: ha a katasztrófavédelmi hatóság ugyanazon ügyféllel szemben két éven belül legfeljebb két alkalommal tárt
fel a veszélyes áruk légi szállításával kapcsolatos olyan szabálytalanságot, amely miatt jogkövetkezményt állapított
meg: 1,25
d3: ha a katasztrófavédelmi hatóság ugyanazon ügyféllel szemben két éven belül több mint két alkalommal tárt fel
a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos olyan szabálytalanságot, amely miatt jogkövetkezményt állapított meg: 1,5
Ahol a szabálytalanság jellegét tekintve az a és b szorzótényezők a fenti szempontok szerint nem értelmezhetőek,
ott mindkét tényező értéke: 1,0

A Kormány 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelete
a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról
A Kormány
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 2. pontjában,
a 15. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A halvédelmi bírság mértéke
1. §

(1) A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen jogosulatlanul horgászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi
bírság mértéke:
a)
az állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy hiánya esetén: 10 000–30 000 forint,
b)
a területi jegy hiánya esetén: 25 000–50 000 forint.
(2) A jogosulatlanul horgászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:
a)
nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy
b)
olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át,
az állami horgászjegy hiánya esetén 10 000–30 000 forint.

2. §		
A jogosulatlanul halászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke
a)
a halászati engedély vagy az állami halászjegy hiánya esetén: 50 000–300 000 forint,
b)
az állami halászjegy megléte, de a területi jegy hiánya esetén: 50 000–300 000 forint.
3. §		
A fogási naplónak a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti
vezetését elmulasztó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke
a)
horgászat esetén: 10 000–50 000 forint,
b)
rekreációs célú halászat esetén: 10 000–50 000 forint,
c)
kereskedelmi, továbbá ökológiai célú szelektív halászat esetén: 20 000–100 000 forint.

24154

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 173. szám

4. §		
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) által nem megengedett
módon vagy eszközzel vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság mértéke
a)
elektromos eszköz engedély hiányában történő vagy attól eltérő használata esetén: 500 000 forint,
b)
mérgező vagy kábító hatású anyag alkalmazása esetén: 500 000 forint,
c)
robbanóanyag alkalmazása esetén: 500 000 forint,
d)
szúrószerszám alkalmazása esetén: 100 000–500 000 forint,
e)
búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata esetén: 100 000–500 000 forint,
f)
gereblyézés alkalmazása esetén: 100 000–500 000 forint,
g)
hurokvető halászati módszer, sorhoroggal, csapóhoroggal történő halfogási módszer alkalmazása esetén:
100 000–500 000 forint,
h)
nyakzó hálónak a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben
meghatározott engedély nélküli alkalmazása esetén: 200 000–500 000 forint,
i)
a Hhvtv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott felmentés hiányában halgazdálkodási vízterületen az adott
élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével egyező naptári időszakban olyan halászeszköz
alkalmazása esetén, amelynél nem biztosítható a fajlagos tilalommal érintett egyedek kíméletes
visszaengedése: 50 000–200 000 forint,
j)
a Hhvtv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott felmentés hiányában halgazdálkodási vízterületen olyan
halfogó eszköz vagy készülék, továbbá olyan fogási mód alkalmazása esetén, amely az aktuális vízállás esetén
a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók mederszelvényének
felénél többet hossz- vagy keresztirányban elzár: 50 000–300 000 forint,
k)
a megengedettnél több horog vagy több horgászkészség alkalmazása esetén, darabonként: 10 000–20 000
forint,
l)
az állami halászjegyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a területi jegyen feltüntetett
eszköztől, illetve eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés esetén:
50 000–200 000 forint,
m)
a halászati engedélyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a halászati engedélyben feltüntetett
eszköztől, illetve eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés esetén:
50 000–500 000 forint,
n)
a horgászkészséggel a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő
hal kifogása esetén: 20 000–100 000 forint,
o)
az állami halászjegyhez kötött halászeszközökkel történő halászat során, a nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 20 000–100 000 forint,
p)
a halászati engedélyhez kötött halászeszközökkel történő halászat során, a nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 50 000–200 000 forint,
q)
a Hhvtv. 46. § (4) bekezdésében nem szereplő egyéb, a Hhvtv. 46. § (1) bekezdése szerint tiltott fogási eszköz
vagy fogási mód alkalmazása esetén: 50 000–100 000 forint.
5. §		
A nem fogható őshonos hal kifogását megvalósító személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke
megegyezik a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben
megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értékével, azzal, hogy ha a halvédelmi bírság mértéke
az egyedenként számított érték alapján nem éri el a 10 000 forintot, akkor a bírság mértékét 10 000 forintban kell
megállapítani, továbbá a bírság nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb összeget.
6. §

(1) Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró – a halászattól
vagy horgászattól eltérő – tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:
10 000–100 000 forint.
(2) Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró halászati
tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 100 000–500 000 forint.
(3) Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró horgászati
tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 50 000–100 000 forint.

7. §		
A halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen
vagy annak partján tartózkodó és jogosultságának igazolását a halgazdálkodási hatóságnál az előírt határidőn belül
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nem pótló személlyel szemben horgászkészség esetén az 1. §-ban, halászeszköz esetén a 2. §-ban foglalt halvédelmi
bírságtétel megállapításának van helye.
8. §		
A Hhvtv.-ben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel
halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó személlyel szemben a 4. §-ban foglalt – az alkalmazni
kívánt eszköz fajtájára megállapított – halvédelmi bírság megállapításának van helye.
9. §		
Halászati engedély, állami horgászjegy, állami halászjegy igénylése során a halgazdálkodás és a halvédelem egyes
szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevő
személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:
a)
a halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve
büntetőjogi felelősség tárgyában valótlan nyilatkozat tétele esetén: 100 000 forint,
b)
az érvényes állami horgászjeggyel (ideértve a turista állami horgászjegyet is), állami halászjeggyel, illetve
halászati engedéllyel való rendelkezésre vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén: 50 000 forint,
c)
a fogási napló leadására vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén: 10 000 forint.
10. §		
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet
8. mellékletében meghatározott, igazolatlan eredetű hal vagy haltermék forgalmazása esetén kiszabható
halvédelmi bírság mértéke az igazolatlan eredetű hal fajától, mennyiségétől vagy a haltermék mennyiségétől
függően: 100 000–500 000 forint.
11. §		
A hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezet, táplálékanyag, szennyezőanyag
halgazdálkodási vízterületre való kijuttatása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 20 000–500 000 forint.
12. §

(1) Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal jogosulatlan kifogását megvalósító személyre
kiszabható halvédelmi bírság mértéke a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján számított összeg azzal,
hogy ha a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított érték alapján nem éri el a 10 000 forintot, akkor
a bírság mértékét 10 000 forintban kell megállapítani, továbbá a bírság összege nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. §
(3) bekezdése szerinti legmagasabb összeget.
(2) Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett más hasznos víziállat jogosulatlan kifogása esetén
kiszabható halvédelmi bírság mértéke 10 000–100 000 forint.

13. §		
A vízilétesítmény üzemeltetőjére kiszabható halvédelmi bírság mértéke, ha a vízilétesítmény üzemeltetője a Hhvtv.
19. § (1) vagy (3) bekezdésében foglaltaknak ismétlődő jelleggel nem tesz eleget és emiatt jelentős halpusztulás
következik be: 50 000–500 000 forint.

2. A halgazdálkodási bírság mértéke
14. §

(1) A halgazdálkodásra jogosulttal szemben kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha a halgazdálkodásra jogosult
a)
a halgazdálkodási terv szerinti kötelezettségének a halgazdálkodási hatóság figyelmeztetése ellenére nem
tesz eleget: 250 000–5 000 000 forint,
b)
a halgazdálkodási tervtől a halgazdálkodási hatóság engedélye nélkül eltér, a cselekmény súlyától függően:
50 000–2 500 000 forint,
c)
a halgazdálkodási hatóság hozzájárulása nélkül olyan fajú vagy korosztályú halat telepít, amelyet jogszabály
tilt, vagy a halgazdálkodási terv nem tartalmaz, ha egyidejűleg a Hhvtv. 52. § (3) bekezdésében foglalt
valamely intézkedésre is sor került: 500 000–5 000 000 forint,
d)
a nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget: 50 000–500 000 forint,
e)
állami horgászjeggyel, turista állami horgászjeggyel, állami halászjeggyel nem rendelkező személy számára
területi jegyet ad ki, a kiadott területi jegyenként: 50 000 forint,
f)
megszegi a halászati őrök alkalmazásával és bejelentésével kapcsolatos előírásokat: 50 000–500 000 forint,
g)
a Hhvtv. 8. § (2) bekezdését megszegve, a veszélyeztetett őshonos halállományoknak a halgazdálkodás
és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott mérlegelési
szempontok szerinti indokolt mentését önhibájából elmulasztja, a mentéssel érintett becsült halállománynak
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– a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított –
az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján számított összege, de legalább 50 000 forint,
h)
határidőben nem kérelmezi a halgazdálkodási kíméleti terület kijelölését: 50 000–500 000 forint,
i)
a Hhvtv. 10. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt kötelezés végrehajtását elmulasztja: 50 000–500 000 forint,
j)
a Hhvtv. 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról szóló rendelet szerinti tömeges hal- vagy más hasznos víziállat pusztulás esetére vonatkozó
kötelezettségét megszegi: 100 000–2 500 000 forint,
k)
a Hhvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján
számított összeg, de legalább 50 000 forint,
l)
a Hhvtv. 13. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegi: 100 000–1 000 000 forint,
m)
a Hhvtv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi: 500 000–5 000 000 forint,
n)
a Hhvtv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakat megsértve, engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő telepítési
tevékenységet végez: 500 000–5 000 000 forint,
o)
a Hhvtv. 14. § (5) bekezdésében foglalt igazolásokkal nem rendelkező vagy az igazolásnak meg nem felelő
halat vagy más hasznos víziállatot halgazdálkodási vízterületre telepít: 250 000–5 000 000 forint,
p)
a Hhvtv. 16. § (4) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettségnek nem tesz eleget: 50 000–100 000 forint,
q)
a Hhvtv. 18. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztja: 100 000–500 000 forint.
(2) A halgazdálkodási hatóság által a halgazdálkodási vízterülettel érintett ingatlan tulajdonosára, használójára
kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha az ingatlan tulajdonosa, használója a halgazdálkodási szolgalmi jog
gyakorlását jelentős mértékben akadályozza: 50 000–500 000 forint.

3. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a következő 36/B. §-sal egészül ki:
„36/B. § A Kormány a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai
kibocsátási határértékeiről szóló rendelet alapján indított elsőfokú eljárásban a hulladékégető vagy hulladék-együttégető
műre vonatkozó engedély szennyvíz-kibocsátási követelményeinek megállapítására a létesítmény helye szerint illetékes
területi vízügyi hatóságot, a másodfokú eljárásban az országos vízügyi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.”

4. Záró rendelkezés
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1–14. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 315/2014. (XII. 12.) Korm. rendelete
egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról
A Kormány
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés a) pontjában,
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában,
a 3. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés
h) pontjában és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés h) pontjában,
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a 3. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kthr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hitelképesség, illetve a hitelezhetőség vizsgálatának belső szabályzatban rögzítettek szerint a természetes
személy jövedelmi helyzetén és az ez alapján meghatározott hitelezhetőségi limiten kell alapulnia.”
2. §		
A Kthr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A gépjárművásárláshoz nyújtott hitelek szerződéskötéskori futamideje nem lehet több, mint 84 hónap.”
3. §		
Hatályát veszti a Kthr.
a)
1. § (4) bekezdésében az „– a 6. § kivételével –” szövegrész, 1. § (5) bekezdése, 1. § (6) bekezdésében
az „– a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott belső szabályzati korlátok alkalmazásának kivételével –”
szövegrész, 2. § 1–3., 7. és 8. pontja, 4–6. §-a, 9. §-a és 11. §-a,
b)
6/A. §-a és 10. §-a.

2. A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének
jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló
131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi
formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Ha az intézmény mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 milliárd forintot és nincs olyan vezető
tisztségviselője vagy munkavállalója, akinek az intézménytől vagy az intézménnyel együttesen összevont
alapú felügyelet alá tartozó vállalkozástól származó éves jövedelme eléri a 300 millió forintot, az intézmény
a javadalmazási politika kialakításával és működtetésével kapcsolatos kötelezettségének a 3. §-tól eltérően a kiemelt
személyek javadalmazása teljesítményjavadalmazási elemeinek a 7. § szerinti teljesítménymutatók és előírások
alapján történő meghatározásával és pénzben történő megfizetésével is eleget tehet.”

3. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm.
rendelet módosítása
5. §		
A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kbfk.) a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„V/A. FEJEZET
A KOCKÁZATI TŐKEALAPOK ÉS MAGÁNTŐKEALAPOK BEFEKTETÉSI SZABÁLYAI
35/A. § (1) A kockázati tőkealap és a magántőkealap által egy vállalkozásba, illetve a vállalkozás által ellenőrzött
más vállalkozásokba befektetett tőke, valamint az e vállalkozásnak, illetve a vállalkozás által ellenőrzött
más vállalkozásoknak nyújtott pénzkölcsön együttes összege nem haladhatja meg a kockázati tőkealap és
a magántőkealap jegyzett tőkéjének 40 százalékát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzött vállalkozás alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés
136. pontjában meghatározott ellenőrzött vállalkozást kell érteni.”
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6. §		
A Kbfk. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kölcsön, továbbá minden egyéb, az alap befektetési politikájának megfelelő
ügylet fedezeteként, vagy az alap befektetési politikájának megfelelő ügylet megvalósítása céljából az ingatlanalap
a tulajdonában lévő ingatlant megterhelheti, arra és ingatlantársaságbeli részesedésére jelzálogot, illetve
az ingatlantársaságbeli részesedését megtestesítő értékpapírra óvadékot alapíthat, vételi jogot engedhet.”
7. §		
A Kbfk. 44. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az ingatlanértékeléssel megbízott ingatlanértékelő természetes személy, az (1) bekezdés szerinti
jogviszonyban egyidejűleg legfeljebb öt ingatlanalapnál vagy ingatlantársaságnál láthat el ingatlanértékelői
feladatot, egy adott alap esetében legfeljebb 5 évig, és az egy befektetési alapkezelőtől és az általa kezelt
ingatlanalapoktól származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg az éves jövedelmének (bevételének) 30%-át.
(6) Ha az ingatlanértékeléssel megbízott ingatlanértékelő nem természetes személy, az (1) bekezdésben előírtakon
túlmenően további követelmény az ingatlanértékelő szervezettel szemben, hogy az ingatlanértékelő szervezet
alkalmazásában álló, az értékelést ténylegesen végző természetes személy egyidejűleg legfeljebb öt ingatlanalapnál vagy
ingatlantársaságnál láthat el ingatlanértékelői feladatot, és az ingatlanértékelő szervezet egy befektetési alapkezelőtől és
az általa kezelt ingatlanalapoktól származó bevétele nem haladhatja meg az éves nettó árbevételének 10%-át.”

4. Az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési
követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről
szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁÉKBV kr.) 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő a kockázatkezelés során – különösen az ÁÉKBV eszközei hitelminőségének értékelésekor –
nem hagyatkozhat kizárólagosan vagy automatikusan a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i
1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hitelminősítő
intézetek által kiadott hitelminősítésekre. A Felügyelet az ÁÉKBV tevékenységének jellegét, körét és összetettségét
figyelembe véve értékeli az ÁÉKBV-alapkezelő hitelminősítési eljárásainak megfelelőségét.”
9. §		
Az ÁÉKBV kr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § Ez a rendelet
a) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség,
az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. július 1-jei 2010/43/EU bizottsági irányelvnek,
b) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK
irányelvnek, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az alternatív
befektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében
történő módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/14/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

5. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § b) pontja 2015. február 1-jén lép hatályba.

11. §		
Ez a rendelet a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló
2003/41/EK irányelvnek, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV)
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és
az alternatív befektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele
tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/14/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelete
az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és
szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről,
továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal
összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes
szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének
rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tmhr.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabadságvesztés, illetve a szabadságkorlátozás egy évet (365 naptári napot) meg nem haladó időtartamára
járó emelés összege 5250 forint.
(2) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam alapján járó emelés összege
a) az első évre havi 5250 forint,
b) a második évtől az ötödik évvel bezárólag évenként havi 2635 forint,
c) a hatodik évtől évenként havi 3155 forint.”
(2) A Tmhr. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az emelés összege a 2014 októberére folyósított emelés havi összegének 9,9%-kal megemelt összege, ha
az meghaladja az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget.”
(3) A Tmhr. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A folyósított emelés összegét 2015. január 1-jétől a Tbny. 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni, az emelést
2014. december 31-ét követő időponttól a Tbny. 62. §-a szerinti időközi nyugdíjemelésekkel növelt, 2. § szerinti
összegben kell megállapítani.”
(4) A Tmhr. 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E rendeletnek az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 316/2014. (XII. 12.)
Korm. rendelettel megállapított 2. § (1)–(2a) bekezdésében meghatározott emelés összege 2014. november 1-jétől
illeti meg a jogosultakat. Az emelés 2014. november és december hónapra eső összegét 2014. december hónapban
kell a jogosultak részére folyósítani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála
esetén a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre Tbny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”

2. Az 1938–1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni
magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság
korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló
74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az 1938–1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk
miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. §-ában az „és
a 2. § (1)–(3) bekezdésének” szövegrész helyébe a „ , valamint a 2. §-ának és 2/A. §-ának” szöveg lép.

3. A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk
kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló
51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az „1. §-ában foglaltak” szövegrész helyébe az „1–2/A. §-ában
foglaltak” szöveg lép.
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4. Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai
munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot
teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A munkaszolgálat után járó emelés összege egy évet meg nem haladó munkaszolgálat esetén havi
5250 forint, a második évtől kezdve minden év után havi 2635 forint.
(2) A munkaszolgálat után járó emelés összege a 2014 októberére folyósított emelés havi összegének 9,9%-kal
megemelt összege, ha az meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott összeget.”
(2) Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A folyósított emelés összegét 2015. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tbny.) 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni, az emelést 2014. december
31-ét követő időponttól a Tbny. 62. §-a szerinti időközi nyugdíjemelésekkel növelt, 2. § szerinti összegben kell
megállapítani.”
(3) Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 316/2014. (XII. 12.)
Korm. rendelettel megállapított 2. §-ában meghatározott emelés összege 2014. november 1-jétől illeti meg
a jogosultakat. Az emelés 2014. november és december hónapra eső összegét 2014. december hónapban kell
a jogosultak részére folyósítani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén
a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre a Tbny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”
(4) Az R. 5. § (4) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény” szövegrész
helyébe a „Tbny.” szöveg lép.

5. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosítása
5. §

(1) A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nhpr.)
4. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) 2015. január 1-jétől az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeghatárokat és pótlékot
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak
szerint kell emelni.
(9) A folyósított pótlékot a megemelt összeghatároknak megfelelően kell emelni. A pótlék emelése során az egyéb
ellátások egyidejű emelését figyelmen kívül kell hagyni.”
(2) Az Nhpr. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § Az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 316/2014. (XII. 12.)
Korm. rendelettel meghatározott összeghatárokat visszamenőlegesen, a 2014. október 31-ét követő időponttól
megállapításra kerülő pótlékra is alkalmazni kell, a 2014. november 1-jét megelőző időponttól megállapított
pótlékot a módosított összeghatároknak megfelelően 2014. november 1-jétől, visszamenőlegesen kell megemelni.
Az emelés 2014 novemberére és decemberére járó összegét 2014 decemberében kell folyósítani. Az emelés
visszamenőlegesen járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
kérelemre a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”
(3) Az Nhpr.
a)
2. § (1) bekezdés d) pont da) és dc) alpontjában a „161 260 Ft-ot” szövegrész helyébe a „177 230 Ft-ot” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdésében a „161 260 Ft-ot” szövegrész helyébe a „177 230 Ft-ot” szöveg, a „161 260 Ft” szövegrész
helyébe a „177 230 Ft” szöveg,
c)
4. § (2) bekezdésében a „80 630 Ft-ot” szövegrész helyébe a „88 615 Ft-ot” szöveg,
d)
8. § (4) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tny.), valamint a végrehajtásáról rendelkező” szövegrész helyébe a „Tny. és a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló” szöveg
lép.
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6. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 317/2014. (XII. 12.) Korm. rendelete
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdésében említett alapösszeg 2014. évben 88 414 forint.
(2) Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2014. (XII. 12.) Korm. rendelettel
megállapított, az (1) bekezdésben meghatározott alapösszeg figyelembevételével kiszámított életjáradék
2014. január 1-jétől illeti meg a kárpótlásra jogosultakat. A kárpótlás folyósított és megemelt összege közötti
különbözet kifizetésére hivatalból, legkésőbb 2014. december 31-ig kerül sor.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

24162

V.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 173. szám

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 60/2014. (XII. 12.) BM rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:
1. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján
igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 60/2014. (XII. 12.) BM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.30–1.31. alpontokkal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.30. a külön jogszabályban meghatározott, a Nemzeti Közlekedési Hatóság közúti közlekedéssel összefüggő
állami feladatainak ellátását biztosító Központi Közlekedési Információs Rendszer (a továbbiakban: KÖKIR) és
kapcsolódó szakrendszerei,
1.31. a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.)
Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszer.”
2. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.3. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.3. Az 1.30. pontja szerinti KÖKIR és kapcsolódó szakrendszerei.”

A belügyminiszter 61/2014. (XII. 12.) BM rendelete

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása
vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak
kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és
az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról
A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
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1. §		
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló
9/2011. (III. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
A BM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. §		
A BM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. § és a 3. melléklet 2015. július 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 61/2014. (XII. 12.) BM rendelethez
„1. melléklet a 9/2011. (III. 23.) BM rendelethez

A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek és szolgáltatások köre

1.

2.

3.
4.

5.
6.

A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR’08) szerinti alábbi ágazatokhoz tartozó
foglalkoztatottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek és szolgáltatások:
10 Élelmiszergyártás (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában)
Tisztított, konyhakész zöldségek: lilahagyma, vöröshagyma, káposzta, sárgarépa, petrezselyemgyökér, zeller,
karalábé, kelkáposzta, fokhagyma valamint burgonya.
Savanyúságok: savanyú káposzta, csemege uborka, vágott vegyes csalamádé, ecetes cékla saláta.
Hasított félsertés, sertésbelsőségek.
Hűtött és mélyhűtött baromfi, egészben és darabolva.
Kenyér, péksütemény, finom pékáru.
13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
Ágynemű, asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textíliák.
Konfekcionált lakástextíliák (kivéve: függönyök).
Fogvatartotti ágytextília.
Zászló, juta zsák, pénzeszsák, bűnjelzsák, szagmintavevő.
Vászon szatyor.
13.99 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
Kalocsai hímzett terítő, gépi hímzett termékek, hímzett rendfokozati jelzés, karjelvények, hímzett azonosítók.
14.12 Munkaruházat gyártása
Egyenruházati termékek: nadrág, szoknya, ing/blúz, dzseki, zubbony, gyakorló ruházat, vászon sapka. Kivéve:
speciális ruházat.
Fogvatartotti ruházat.
Vízügyi védekezési ruházat, munkaruházat.
Közfoglalkoztatotti ruházat.
Kétrészes munkaruha, dzseki, derekas nadrág, mellesnadrág, téli kabát, munkakabát, téli mellény, overáll,
vattakabát, vattamellény.
Köpeny, tunika, nadrág, kötény, ing, orvosi blúz.
Egészségügyi, műtős ruházat.
Pincérkabát, szakácskabát, szakácsnadrág, szakácssapka.
14.14 Alsóruházat gyártása
Ing, téli ing, téli alsó, blúz, póló, pizsama, hálóing. Kivéve: gyermek ruházat.
14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
Munkavédelmi kesztyűk (kivéve: lángálló, vágásbiztos, bélelt, és cérnakesztyű).
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7. 15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása
Egyenruházati kiegészítők: övek bőrből, taktikai öv, tonfatartó, bilincstartó tok, gyorstok (P9-RC), könnyfakasztó
tartó tok, merev bilincstartó (bőr), gyorskötöző tartó, kulcstartó, rádiótartó tok, riasztó tok, honvédségi hevederöv,
katasztrófavédelmi öv.
Málhazsák.
Szolgálati igazolvány tok.
8. 15.20 Lábbeligyártás
Munkavédelmi, utcai és egyenruházati lábbelik gyártása bőr- és textil felsőrésszel, direkt fröccsöntött talppal,
ragasztott technológiával, cipőtalp varrás, kivéve:
a)
1000V-os villanyszerelő lábbeli;
b)
lovagló csizma;
c)
hegesztő bakancs;
d)
női társasági, alkalmi és divatcipő;
e)
speciális díszelgő cipő, csizma;
f)
műtős klumpa;
g)
hajós félcipő, bakancs;
h)
sportcipő;
i)
gyermek lábbeli.
9. 17.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
Háztartási toalettpapír, közületi toalettpapír, háztartási kéztörlő, közületi kéztörlő, papír zsebkendő, szalvéta, orvosi
lepedő.
10. 17.23 Irodai papíráru gyártása
Egyedi spirálfüzet, konferenciamappa, jegyzettömb, kockatömb, felírótömb, átírótömb, dosszié (pólyás, fűzős,
szalagos), mappa, futárboríték, talpas boríték, papírtasak.
11. 18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
Könyv, évkönyv, meghívók, céglogós borítékok, egyedi- és, formanyomtatványok (kivéve: hatósági, szigorú
számadású, engedélyköteles nyomtatványok), névjegykártya, B2 méretnél nem nagyobb plakátok, naptárak,
tértivevény (kivéve: külföldi tértivevény), iratborító.
12. 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
Kiadványszerkesztés, könyvszedés, könyvszerkesztés, elektronikus tördelés.
13. 18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Könyvkötés, műbőrkötés, emlékkönyv, vendégkönyv, keménytáblás kötés, oklevélátadó, díszborító, aláírókönyv,
prospektustartó, fóliázás, laminálás, kasírozás, arany-feliratozás, feliratozás.
14. 22.21 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
Folpack fólia.
15. 22.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
Homokzsák.
16. 25.11 Fémszerkezet gyártása
Építőipari állványok és zsaluk, egyedi épület- és csarnokszerkezetek, acél műtárgyak közutakhoz, ipari
tartószerkezetek, toronyszerkezetek, expandált lemez, közúti jelzőtáblaoszlopok.
17. 25.12 Fém épületelem gyártása
Ablakrács, biztonsági rács, elválasztó rács, rács, lemezajtó, rácsos ajtó, zárkaajtó, kerítés.
18. 25.21 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
Radiátor.
19. 25.71 Evőeszköz gyártás
Fogvatartotti zsebkés.
20. 25.72 Lakat-, zárgyártás
Zár, záralkatrészek (kivéve: zárbetétek).
Büntetés-végrehajtási ajtózár-szerkezet (3 ponton záródó).
Elektromos ajtózár (szigonyzár).
21. 25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
Kordon, biztonsági elválasztókordon.
Gurulásgátlók, fém létra, fémkitűző.
Vályogprés gép.
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22. 31.01 Irodabútor gyártása
Laminált bútorlapból készült ügyintézői irodabútorok.
Lap- és csőlábas asztalok, szekrények.
Forgószékek, vezetői fotel, tárgyalószékek, favázas székek, bankett székek.
23. 31.02 Konyhabútorgyártás
Egyszerű kivitelű, egyedi konyhabútor gyártása laminált bútorlapból.
24. 31.03 Ágybetét gyártása
Szivacsmatrac (huzattal), ágybetét (MDF lap).
25. 31.09 Egyéb bútor gyártása
Iskolabútor gyártása.
Gyermek bútorok: szék, asztal, szekrény, kanapé, polc, polcos ülőke.
Heverők gyártása és összeszerelése.
Tömörfa ülőbútorok.
Laminált bútorlapból készült kulcstartó szekrény, fali ruhafogas, polc, fegyvertároló szekrény, öltözőszekrény.
Készenléti helységek laminált bútorlapból készült bútorzatának gyártása és összeszerelése.
Vaságyak, fém asztalok, zárkaszekrények, fém székek, fém szekrények (kivéve: trezorok).
Homokláda.
26. 32.30. Sportszergyártás
Iskolai sportszerek: bordásfal, zsámoly, ugrószekrény, tornapad, tornagerenda, gyűrű.
27. 32.50 Orvosi eszköz gyártása
a)
Orvosi, egészségügyi és kórházi beépített, illetve mobil bútor, laboratóriumi bútor gyártása.
b)
Elektromos betegápoló ágy.
c)
Vízhatlan, lég- és páraáteresztő, matracvédő, vizsgáló lepedő.
d)
Antiallergén, steppelt, mosható paplan műszál töltettel.
e)
Antiallergén, mosható, steppelt, három rétegű betegalátét.
f)
Vízhatlan, lég- és páraáteresztő, steppelt öt rétegű betegalátét.
g)
Egészségügyi komforthab matrac.
h)
Szuper mikroszálas törlőkendő, törölköző, orvosi műszer törlő.
i)
Sötétítő függöny, szemérem függöny (UV Standard 801).
j)
Egyszer használatos három rétegű sebészeti szájmaszk.
k)
Kórházi textíliák.
28. 38 Hulladékgazdálkodás
Irodai, nyomdai, irattári papírok, valamint műanyag alapú adathordozók gyűjtése és válogatása, hasznosítása,
megsemmisítése.
Elektronikai hulladék gyűjtése, válogatása, bontása, hasznosítása, megsemmisítése.
29. 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
Laboratóriumi berendezések bútorainak felszerelése és hasonló cikkek beszerelése.
30. 58.11 Könyvkiadás
Kiadói tevékenység.
31. 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása
Normál textíliák mosása, szárítása, kalanderezése, ruházat, ágynemű, egyéb textiltermékek mosása. Egészségügyi
textíliák mosása, szárítása, kalanderezése (higiénikus mosodai státusz).
Erősen szennyezett textíliák mosása, szárítása, kalanderezése.
24 órás mosás, textíliák javítása, textíliák kézi vasalása, szennyes és tiszta textíliák szállítása, textília csomagolása, élő
kártevőkkel szennyezett textília fertőtlenítése.”
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2. melléklet a 61/2014. (XII. 12.) BM rendelethez
1. A BM rendelet 2. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság”
2. A BM rendelet 2. melléklet 12–17. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok
13. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
14. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ, Békéscsaba
15. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske
16. Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ
17. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala”

3. melléklet a 61/2014. (XII. 12.) BM rendelethez
A BM rendelet 1. melléklet 27. pontja a következő l) ponttal egészül ki:
„l) Egyszer használatos nem szőtt termékek: kabátok, műtős sapkák, zsilipruhák, lepedők, védőruhák, műtéti szettek.”

A földművelésügyi miniszter 34/2014. (XII. 12.) FM rendelete
a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági termékek és
élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról,
jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi
CXXVIII. törvény 23. § d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés
33. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása
1. §		
A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében a „biotermék” szövegrész helyébe az „ökológiai termék” szöveg,
b)
9. § (4) bekezdés d) pontjában a „biotermelés esetén elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet”
szövegrész helyébe az „ökológiai termék esetén a tanúsító szervezet” szöveg
lép.

2. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti
tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló
34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosítása
2. §		
A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról,
előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„f ) régió: Magyarország és a vele határos országok területe.”
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3. §		
Az R. 1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A 2. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában
a) a 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikke, és
b) a 889/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikke
szerinti fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.”
4. §

(1) Az R. 3. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az elismerés iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell magyar nyelven csatolni:
a) a tanúsító szervezet Minőségügyi Kézikönyvét és a hozzá tartozó minőségügyi eljárások dokumentumait, amelyeknek
tartalmaznia kell legalább]
„aa) a tanúsítási rendszerében részt vevő gazdasági szereplőkkel szemben támasztott követelményrendszert,
amennyiben a tanúsító szervezet ilyet alkalmaz,
ab) a mintavétel rendjét, a minta tárolására vonatkozó előírásokat és a laboratóriumi vizsgálat módját,”
(2) Az R. 3. § (3) bekezdés a) pontja a következő aj) alponttal egészül ki:
[Az elismerés iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell magyar nyelven csatolni:
a) a tanúsító szervezet Minőségügyi Kézikönyvét és a hozzá tartozó minőségügyi eljárások dokumentumait, amelyeknek
tartalmaznia kell legalább]
„aj) a tanúsító szervezetek közötti információk cseréjére szolgáló eljárásokat,”
(3) Az R. 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elismerés iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell magyar nyelven csatolni:)
„c) a terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelményeket megállapító
szabvány szerinti akkreditált státuszt igazoló dokumentum másolatát,”

5. §		
Az R. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanúsító szervezetnek legalább egy olyan személyt kell foglalkoztatnia, aki legalább egy éves szakmai gyakorlattal és)
„c) bortermelés esetén a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó
higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározott felsőfokú”
(végzettséggel rendelkezik.)
6. §		
Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az éves terv tartalmazza
a) a kockázatbecslés alapján helyszíni ellenőrzésre kijelölt gazdasági szereplő azonosító adatait,
b) a gazdasági szereplő tevékenységi körét,
c) a kockázatbecslés alapján tervezett mintaszámot, a mintázandó termékköröket, termékeket és a tervezett
laboratóriumi vizsgálati irányokat.”
7. §

(1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gazdasági szereplő ökológiai termelést egyidejűleg csak egy tanúsító szervezet ellenőrzése alatt végezhet,
amelyről a tanúsító szervezet felé történő bejelentkezéskor nyilatkozik.”
(2) Az R. 10. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A tanúsító szervezet a tanúsítási szerződés megkötését követően – a tanúsítandó tevékenységtől függően –
a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a tanúsítási szerződés megkötését követő 90. napig a gazdasági
szereplőnél helyszíni ellenőrzést végez.
(4b) Az ökológiai termelést megkezdő gazdasági szereplő átállási időszaka kezdetének legkorábbi időpontja
a tanúsítási szerződés megkötésének időpontja lehet.”

8. §		
Az R. 7. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § Valamennyi ökológiai termelést, feldolgozást, forgalmazást végző gazdasági szereplő köteles a termelés,
feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítani az Öko rendelkezések alá tartozó élelmiszerek,
takarmányok, vetőmagok, élelmiszertermelésre szánt állatok, továbbá élelmiszerbe, takarmányba bekerülő vagy
vélhetően bekerülő egyéb anyagok útjának nyomonkövethetőségét oly módon, hogy azoknak az ökológiai
gazdálkodásból történő származása igazolható legyen.”
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9. §

(1) Az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanúsító szervezet)
„b) az ellenőrzések során levett mintát a 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti laboratóriumi vizsgálati
rendben meghatározott, a vizsgálati paramétereknek megfelelő időn, de legfeljebb a mintavételt követő 24 órán
belül laboratóriumában megvizsgálja, vagy a vele szerződésben álló laboratóriumnak vizsgálat céljára átadja.”
(2) Az R. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti határidő vége munkaszüneti napra esik, a határidő a legközelebbi
munkanapnak a határidő végével megegyező órájában jár le.”
(3) Az R. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tanúsító szervezet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a növény- és
talajvédelmi igazgatóság által az Öko rendelkezések megsértése, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezés
jogosulatlan használata miatt elrendelt intézkedésekről – az erről szóló határozat kézhezvételét követően –
haladéktalanul értesíti írásban (postai vagy elektronikus úton) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt,
amennyiben az ellenőrzési rendszerében részt vevő gazdasági szereplő olyan támogatási konstrukciót vesz igénybe,
ahol a támogatás nyújtásának feltétele az Öko rendelkezések betartása.”

10. §

(1) Az R. 15. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg az (1) bekezdés
a következő f ) ponttal egészül ki:
(Amennyiben a tanúsító szervezet tudomást szerez arról, hogy az általa tanúsított gazdasági szereplő az Öko
rendelkezéseket megsérti, a Minőségügyi Kézikönyvében leírt eljárási rendnek megfelelően, a jogsértéssel arányos módon,
a következő intézkedéseket hozhatja:)
„d) rendkívüli ellenőrzést végez,
e) a gazdasági szereplő tanúsítását a tanúsított tevékenységek egy részére vagy teljes egészére felfüggeszti a (2) és
(3) bekezdés szerinti esetekben, vagy
f ) visszavonja a tanúsítványt.”
(2) Az R. 15. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a 15. § a következő (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a gazdasági szereplő az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltaknak a megadott határidőre nem tesz eleget,
súlyosabb vagy ismétlődő jogsértés esetén a tanúsító szervezet a gazdasági szereplő tanúsítását a tanúsított
tevékenységek egy részére vagy teljes egészére felfüggeszti a szabálytalanság megszüntetéséig vagy a hiányzó
dokumentumok megküldéséig.
(3) A tanúsító szervezet az Öko rendelkezések megsértésére, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezés
jogosulatlan használatára figyelemmel kezdeményezheti a 25. § (1) bekezdésében foglalt valamely intézkedés
elrendelését – a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően – a jogsértés helye
szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál vagy a növény- és talajvédelmi
igazgatóságnál. A tanúsító szervezet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a növényés talajvédelmi igazgatóság döntéséig vagy a 25. § (2a) bekezdés szerinti tájékoztatásáig – a 25. § (1) bekezdés a) és
b) pontja esetén az intézkedéssel érintett termékkörre – a gazdasági szereplő tanúsítását felfüggeszti.
(4) A tanúsító szervezet a tanúsítás felfüggesztése esetén visszavonja a tanúsítványt. Amennyiben a felfüggesztés
nem érinti a tanúsítványban szereplő valamennyi terméket, a tanúsító szervezet a módosított termékkörrel
a tanúsítvány eredeti érvényességi idejére új tanúsítványt ad ki. Amennyiben a felfüggesztés ideje lejár és
a gazdasági szereplő megfelel az Öko rendelkezéseknek, részleges felfüggesztés esetén a módosított termékkört
tartalmazó tanúsítvány visszavonásával egyidejűleg, új tanúsítványt kell kiadni. Az új tanúsítvány érvényességi ideje
nem haladhatja meg a felfüggesztés miatt visszavont tanúsítvány eredeti érvényességi idejét, amennyiben az még
nem járt volna le.
(5) A tanúsító szervezet a visszavont tanúsítványokat a visszavonás időpontjának megjelölésével bárki számára
hozzáférhető módon a tanúsítvány eredeti érvényességének lejártát követő legalább egy évig honlapján közzéteszi
vagy elérhetővé teszi.”

11. §		
A 17. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltásra vonatkozó kérelmét egyidejűleg csak egy tanúsító szervezethez
adhatja be.
(3) A gazdasági szereplő a tanúsító szervezet váltására vonatkozó kérelmét megküldi a tanúsító szervezetének
és az újonnan választott tanúsító szervezetnek. A tanúsító szervezetnek küldött kérelemben meg kell jelölni
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az újonnan választott tanúsító szervezetet. Az újonnan választott tanúsító szervezetnek küldött kérelemben meg
kell jelölni azt a tanúsító szervezetet, amelynek tanúsítása alatt a gazdasági szereplő áll.
(4) A tanúsító szervezet az ellenőrzési dosszié releváns elemeit [így különösen a 889/2008/EK bizottsági rendelet
63. cikk (1) bekezdése szerinti dokumentumokat és (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, a tanúsító szervezet
által az utolsó három évben végzett ellenőrzésekről készült jelentéseket és értékelési jelentéseket, valamint
az utolsó három évben kiadott és visszavont tanúsítványokat], továbbá a 889/2008/EK bizottsági rendelet 63. cikk
(2) bekezdésében említett jelentéseket a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltására vonatkozó kérelmének
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül elektronikus és postai úton tértivevényes szolgáltatással megküldi
az újonnan választott tanúsító szervezetnek.
(5) A tanúsító szervezet a (4) bekezdésben megállapított határidőn belül díj- és költségmentesen helyszíni
ellenőrzést végez a gazdasági szereplőnél, amennyiben a 834/2007/EK tanácsi rendelet 27. cikke szerinti éves
ellenőrzés és a tanúsító szervezet váltására vonatkozó kérelem benyújtása között hatvan napnál hosszabb idő telt
el. Amennyiben minta vétele esetén a laboratóriumi vizsgálat nem megfelelőséget mutat, a 14. § (3) bekezdését kell
alkalmazni.
(6) A tanúsító szervezet a (4) bekezdés szerinti dokumentumok megküldését kizárólag a tanúsítási szerződésben
meghatározott díjak kiegyenlítésének elmaradása, illetve az Öko rendelkezések megsértésének gyanúja miatt
folyamatban levő hatósági eljárások esetén tagadhatja meg.”
12. §

(1) Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az újonnan választott tanúsító szervezet a 17. § (4) bekezdése szerinti dokumentumok beérkezését követő
tizenöt napon belül a gazdasági szereplőnél helyszíni vizsgálatot végez és a vizsgálat befejezését követő tíz napon
belül dönt a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltása iránti kérelméről.”
(2) Az R. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az újonnan választott tanúsító szervezettel a tanúsítási szerződést úgy kell megkötni, hogy a gazdasági szereplő
az új tanúsítási rendszerbe a korábbi tanúsítási rendszerből való kilépés időpontjával lépjen be.”

13. §		
Az R. a 20. §-t követően a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„10/A. Ökológiai termékek forgalomba hozatala
20/A. § A nem előrecsomagolt ökológiai termékeket a forgalomba hozataluk során a nem ökológiai termékektől
egyértelműen elkülönítve kell tárolni, megakadályozva a nem ökológiai termékekkel való keveredésüket.”
14. §		
Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § Az ellenőrzési okirat 17. rovatát a 23. § c) pontja szerint kijelölt szervek hitelesítik, amennyiben
az 1235/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikke értelmében a szállítmány vizsgálata Magyarországon történik.”
15. §		
Az R. 23. §-a a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A NÉBIH)
„g) a vonatkozó jogszabályok, a készítmények adatai és a tanúsító szervezetek javaslata alapján összeállítja és
felülvizsgálja az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható növényvédő szerek, termésnövelő anyagok és növényvédő
szernek nem minősülő termékek listáját, melyet tájékoztató jelleggel honlapján közzétesz,
h) biztosítja a tanúsító szervezetek közötti információk cseréjét.”
16. §		
Az R. 12. alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § A NÉBIH az Öko rendelkezések megsértése, valamint az ökológiai termelésre utaló kifejezés jogosulatlan
használata miatt elrendelt intézkedéséről hozott határozatát megküldi a gazdasági szereplő tanúsító szervezetének.”
17. §		
Az R. 24. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 10. § (5) bekezdésében meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság]
„a) a tanúsító szervezet működésének a NÉBIH által történő felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel érintett
működési területen elvégzi a gazdasági szereplők felfüggesztés időtartama alatt esedékes éves ellenőrzését, amely
során laboratóriumi vizsgálat céljából mintát vehet, és kiállítja a tanúsítványt,”
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18. §		
Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 25. § a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a növény- és talajvédelmi igazgatóság
az Öko rendelkezések megsértése, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezés jogosulatlan használata miatt
elrendelt intézkedéséről hozott határozatát megküldi a gazdasági szereplő tanúsító szervezetének.
(2a) Amennyiben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a növény- és talajvédelmi
igazgatóság nem tartja szükségesnek az (1) bekezdésben foglalt intézkedés elrendelését a tanúsító szervezet 15. §
(3) bekezdése szerinti kezdeményezése esetén, erről a tanúsító szervezetet tájékoztatja.”
19. §		
Az R. a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági termékek és
élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről
és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosításáról szóló 34/2014. (XII. 12.)
FM rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti, a Minőségügyi Kézikönyv minta tárolására
vonatkozó előírásait a tanúsító szervezeteknek 2015. január 31-ig kell elkészítenie és felülvizsgálat céljára a NÉBIH
részére benyújtania.”
20. §		
Az R. 29. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„f ) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében történő módosításáról szóló,
2013. április 29-i 392/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
21. §		
Az R.
a)
4. § (1) bekezdés a) pontjában az „az EN 45011 vagy ISO 65” szövegrész helyébe az „a terméktanúsítási
rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelményeket megállapító” szöveg,
b)
4. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában a „tanúsítása” szövegrész helyébe az „ellenőrzése és tanúsítása” szöveg,
c)
6. § (1) bekezdésében a „tanúsító tevékenységét vagy a tanúsító tevékenység jogsértéssel érintett részét”
szövegrész helyébe a „tanúsító, illetve ellenőrző tevékenységét vagy a tanúsító, illetve ellenőrző tevékenység
jogsértéssel érintett részét” szöveg,
d)
6. § (2) bekezdésében a „tanúsító tevékenysége” szövegrész helyébe a „tanúsító, illetve ellenőrző
tevékenysége” szöveg,
e)
11. § (1) bekezdésében és 13. §-ában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „gazdasági szereplő”
szöveg,
f)
12. § (2) bekezdésében a „92a” szövegrész helyébe a „92b” szöveg,
g)
23. § e) pontjában az „1. cikk (3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „1. cikk (3) bekezdése és 42. cikke
szerinti” szöveg,
h)
1. mellékletében az „igazolás az EN 45011 vagy az ISO 65 követelményeire való akkreditációról” szövegrész
helyébe az „a terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelményeket
megállapító szabvány szerinti akkreditált státuszt igazoló dokumentum másolata” szöveg
lép.
22. §		
Hatályát veszti az R.
a)
21. §-a, valamint
b)
3. melléklete.

3. Záró rendelkezések
23. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 9. § (1) bekezdése 2015. március 1-jén lép hatályba.
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24. §		
Ez a rendelet
a)
a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt
szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i
1235/2008/EK bizottsági rendelet, valamint
b)
a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében történő módosításáról
szóló, 2013. április 29-i 392/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 8/2014. (XII. 12.) IM rendelete
a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi
ellátásáról
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
bv. orvos: a büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. intézet) alkalmazásában vagy szerződéses
jogviszony keretein belül – a fogvatartottak gyógyító-megelőző alapellátását végző – a rend- és honvédelmi
alapellátás feltételeinek megfelelő orvos;
b)
fogvatartott:
ba)
a szabadságvesztésre ítélt,
bb)
az elzárásra ítélt,
bc)
az előzetesen letartóztatott,
bd)
a szabálysértési elzárást töltő személy,
be)
a közérdekű munka, illetve pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő személy,
bf )
a pénzbírság, a helyszíni bírság és közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárást töltő
személy,
bg)
a kényszergyógykezelt,
bh)
az ideiglenes kényszergyógykezelt és
bi)
a rendbírság helyébe lépő elzárást töltő személy;
c)
gyógyászati segédeszköz: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 6. pontja szerinti
eszköz.

2. A fogvatartottak egészségügyi, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátása
2. §

(1) A fogvatartottat a bv. orvos köteles felvilágosítani az egészségi állapotáról, tájékoztatást adni a tervezett orvosi
beavatkozások szükségességéről, kockázatáról, valamint arról, hogy a szükségesnek ítélt vizsgálat vagy beavatkozás
elmaradása milyen következményekkel járhat az egészségi állapotára nézve.
(2) Ha a fogvatartott az egészségügyi ellátás visszautasításával kapcsolatos önrendelkezési jogával él – ha nem
állnak fenn a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 158. §-ában foglalt korlátozások –, és az orvosi vagy
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egyéb kezeléseket, a járó- vagy fekvőbeteg szakellátásra beutalást megtagadja, ezt a döntését az egészségügyi
nyilvántartásában (törzslapon) kell rögzíteni és a fogvatartottal aláíratni. Ha a fogvatartott írni, olvasni nem tud, vagy
az aláírást megtagadja, két tanú együttes jelenlétében kell a fogvatartott döntését bejegyezni és a tanúkkal aláíratni.
(3) A Bv. tv. 158. §-ában meghatározott korlátozást kizárólag a bv. orvos javaslata alapján, a korlátozás
szükségességének idejére a bv. intézet vezetője rendeli el.
3. §

(1) A fogvatartottat befogadáskor közegészségügyi és járványügyi szempontból egészségügyi szakdolgozó
megvizsgálja. A fogvatartott közösségbe mindaddig nem helyezhető, amíg közegészségügyi-járványügyi vizsgálata
nem történt meg.
(2) Betegséget terjesztő vagy okozó rovarok észlelése vagy elkülönítést igénylő fertőző megbetegedés gyanúja esetén
a fogvatartottat el kell különíteni, közösségbe helyezni csak a megfelelő kezelést, illetve gyógyulást követően
a bv. orvos írásbeli engedélyével lehet.
(3) Az egészségügyi szakdolgozó a fogvatartottat nyilatkoztatja a betegségeiről, rendszeresen szedett gyógyszereiről,
szükség esetén értesíti a bv. orvost.
(4) A befogadás során végrehajtott egészségügyi eljárásban tájékoztatni kell a fogvatartottat, hogy
a gyógyszerrendelésre vonatkozó általános jogszabályi előírások szerint a gyógyszerellátás a fogvatartás
alatt is térítés ellenében illeti meg, valamint arról is, hogy az ártámogatás igénybevételére jogosító iratok
(TAJ kártya, közgyógyellátási igazolvány) bemutatása a saját felelőssége, és az iratok hitelt érdemlő bemutatásáig
az árkülönbözetet a fogvatartott viseli. Ebben az esetben tájékoztatni kell, hogy kizárólag sürgősségi
gyógyszerellátásra jogosult. A fogvatartottat a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről nyilatkoztatni, és
a nyilatkozatot az egészségügyi dokumentációban tárolni kell. Ha a fogvatartott írni, olvasni nem tud, vagy
az aláírást megtagadja, két tanú együttes jelenlétében kell a fogvatartott döntését bejegyezni és a tanúkkal aláíratni.
(5) A bv. orvos – sürgős szükség vagy a (7) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a befogadás után legkésőbb
72 órával a fogvatartottat megvizsgálja, rögzíti a fogvatartott kórelőzményi adatait, általános egészségi állapotát,
fizikális státuszát, valamint elbírálja a munkaképességét.
(6) Amennyiben a befogadott fogvatartott közgyógyellátásra jogosult, úgy a közgyógyellátási igazolvány másolatát
az egészségügyi nyilvántartásában kell elhelyezni. Amennyiben a befogadott fogvatartott méltányossági alapon
rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, a bv. intézet egészségügyi szakterülete köteles írásban megkeresni
az igazolványt kiállító települési önkormányzat jegyzőjét a közgyógyellátási igazolvány további jogosultságának
megállapítása céljából.
(7) Befogadáskor a fogvatartotton látható külsérelmi nyomokat dokumentálni kell. Amennyiben a fogvatartotton
külsérelmi nyomok láthatók vagy bántalmazás gyanúja merül fel, vagy elmondása szerint sérüléseket szenvedett,
haladéktalanul intézkedni kell orvosi látlelet felvétele iránt.

4. §

(1) Az egészségügyi panasszal jelentkező fogvatartott orvosi rendelésen való megjelenését biztosítani kell.
(2) A bv. orvos írásbeli rendelkezése alapján a fogvatartottat egészségi állapotának megfelelő speciális élelmezésben
kell részesíteni.
(3) A bv. orvos a fogvatartott egészségi állapotára figyelemmel kezdeményezheti a házirendtől eltérő szabályok
alkalmazását.

5. §		
A fogvatartottak tüdőszűrő vizsgálatát el kell végezni, továbbá biztosítani kell részükre a fogászati szűrésen,
a nőknek nőgyógyászati szűrésen való részvétel lehetőségét.
6. §

(1) A fogvatartott munkaképtelenségét a bv. intézet működésével és a fogvatartottak ellátásával kapcsolatos
tevékenység keretében történő munkavégzésre vonatkozóan – legfeljebb egy évig terjedő időtartamra – a bv. orvos
állapíthatja meg.
(2) A fogvatartott munkaképtelenségének az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb időtartamra, illetve
véglegesen történő megállapítását a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (a továbbiakban: Központi Kórház)
Felülvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: FÜV Bizottság) végzi.
(3) A fogvatartott az első fokú döntés ellen a FÜV Bizottsághoz, a FÜV Bizottság döntése ellen pedig a Központi Kórház
főigazgató főorvosához tizenöt napon belül írásban panaszt jelenthet be. A panaszt tizenöt napon belül kell
elbírálni, és arról a fogvatartottat írásban értesíteni.
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7. §		
A fogvatartott munkavégzéséhez szükséges járművezetői alkalmasságának térítésmentes, első fokú elbírálására
a bv. orvos jogosult. Amennyiben a fogvatartott a járművezetői alkalmasság tárgyában első fokon hozott döntéssel
nem ért egyet, kérelme alapján a FÜV Bizottság elé állítható. A FÜV Bizottság másodfokú döntésével szemben
további jogorvoslatnak nincs helye.
8. §

(1) Orvosi javaslatra a bv. intézet egészségügyi részlegén kell elhelyezni azt a fogvatartottat, akinek egészségi állapota
ezt indokolja, de kórházi fekvőbeteg-ellátása nem szükséges.
(2) Az egészségügyi részlegről a fogvatartottat kizárólag a bv. orvos írásbeli hozzájárulásával lehet kihelyezni, illetve
nem egészségügyi céllal elszállítani.

9. §		
Sürgősségi orvosi ellátást igénylő esetekben a bv. orvos, a bv. intézet székhelye szerint területileg illetékes készenléti
szolgálatot teljesítő orvos, a bv. intézet székhelye szerint területileg illetékes háziorvosi ügyeleti szolgálat, sürgősségi
orvosi szolgálat vagy mentőszolgálat orvosának írásos javaslata, beutalója alapján kell – a Bv. tv. 163. §-ában
foglaltak alapján – a szakellátásra szoruló fogvatartottat a legközelebbi, területileg illetékes – megfelelő és kötelező
ellátást biztosító – egészségügyi intézménybe szállítani.
10. §		
A beteg fogvatartottat írásos orvosi rendelkezés alapján egészségi állapotának megfelelően kell szállítani.
11. §

(1) A fogvatartott sürgősségi fogászati ellátását a bv. intézet köteles biztosítani.
(2) A nem sürgősségi fogászati ellátások körébe tartozó fogászati beavatkozások az egészségbiztosítási jogszabályok
szerint a bv. intézetben elvégezhetők.
(3) A fogvatartott a térítésköteles fogászati ellátásokért, a gyógyászati segédeszközökért, azok javításáért térítési díjat
fizet.
(4) A fogvatartott a büntetés-végrehajtás fogorvosa által fogpótlásban és a műfogak javításában térítésmentesen
az (5) bekezdés szerint, továbbá térítés ellenében akkor részesülhet, ha a szabadságvesztés várható hátralévő ideje
azt lehetővé teszi és az annak fedezetéül szolgáló összeggel rendelkezik.
(5) A fogászati ellátás, a gyógyászati segédeszköz és annak javítási költségét – ha az a fogvatartott munkabalesete vagy
a fogvatartás ideje alatt keletkezett foglalkozási megbetegedése miatt szükséges – a bv. intézet téríti.
(6) A gyógyászati segédeszköz térítési díjának átvállalásáról való döntés előtt vizsgálni kell a Bv. tv. 156. § (2) bekezdése
szerinti feltételek teljesülését. Annak tényét, hogy a fogvatartott munkavégző képességének megőrzéséhez
vagy helyreállításhoz szükséges-e gyógyászati segédeszköz ellátása, a bv. orvos állapítja meg. A térítési díj
átvállalását a bv. intézet vezetője – egy évet meghaladó fogvatartás esetén orvosi javaslatra legfeljebb egy évre
kiterjedően – engedélyezi.
(7) A Bv. tv. 156. § (6) bekezdése alapján térítésmentes egészségügyi ellátást, valamint a Bv. tv. 156. § (2) bekezdése
szerinti feltételek hiányában térítésmentes gyógyászati segédeszközt és annak javítását – orvosi javaslatra, különös
méltánylást érdemlő esetben – a bv. intézet vezetője engedélyezheti.
(8) Az (5)–(7) bekezdések alkalmazása során felmerült költségek a bv. intézetet terhelik.
(9) A gyógyászati segédeszköz szükségességét az arra jogosult szakorvos állapítja meg, beszerzéséről a bv. intézet
gondoskodik.

12. §

(1) Fogvatartottat – a 9. §-ban foglaltakat kivéve – járó- vagy fekvőbeteg szakellátásra csak bv. orvos utalhat be.
Beutalás nélkül igénybe vehető ellátásokra történő kiszállítást bv. orvos jelenléte hiányában, indokolt esetben
a szolgálatban lévő ápoló, szakápoló is elrendelheti.
(2) Amennyiben a fogvatartott olyan szakorvosi ellátásra szorul, amely a bv. intézetben nem biztosítható, a bv. orvos
a fogvatartottat a területileg illetékes egészségügyi intézmény járóbeteg-szakrendelésére is beutalhatja.
(3) A fogvatartottat egészségügyi intézmény járóbeteg-szakrendelésére kell beutalni, ha
a)
az ellátás nem tűr halasztást, és a szállítással járó időveszteség a beteg egészségi állapotát veszélyezteti;
b)
a kivizsgálása, gyógykezelése a bv. intézetben nem biztosítható;
c)
büntetés-végrehajtási egészségügyi intézetbe (a továbbiakban: bv. egészségügyi intézet) utalása a távolság
miatt aránytalanul nagy költséget jelentene, vagy
d)
bv. egészségügyi intézetben a szakvizsgálat és gyógykezelés nem végezhető el.
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13. §

(1) A beteg fogvatartottat fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell utalni, ha
a)
szakorvosi vizsgálata, gyógykezelése vagy betegségének, keresőképtelenségének, munkaképességcsökkenése mértékének megállapítása a járóbeteg-ellátás keretében nem biztosítható;
b)
a vizsgálattól, kezeléstől a gyógyulás, illetve a munkaképesség visszanyerése időtartamának lényeges
csökkenése várható.
(2) Halasztást nem tűrő esetben a beteg fogvatartottat a legközelebbi, szakellátást biztosító fekvőbeteggyógyintézetben kell elhelyezni.

14. §

(1) A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szoruló fogvatartottat elsősorban a Központi Kórházba vagy az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (a továbbiakban: IMEI) kell szállítani.
(2) A Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektumának Krónikus Utókezelő Részlegében (a továbbiakban: Utókezelő
Részleg) lehet elhelyezni azokat a csökkent munkaképességű vagy tartós ápolásra szoruló fogvatartottakat, akik
állandó orvosi felügyeletre szorulnak.
(3) A Központi Kórház, az IMEI főigazgató főorvosa, valamint a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka saját hatáskörben
állapítja meg a beutaltak egészségi állapotának megfelelő sajátos magatartási és kapcsolattartási szabályokat.
(4) A megváltozott munkaképességű vagy folyamatos orvosi felügyeletre, illetve tartós ápolásra szoruló fogvatartott
Utókezelő Részlegbe utalásához a bv. orvos köteles a Központi Kórház vagy az IMEI szakvéleményét beszerezni.

15. §

(1) A kegyelmi eljárásban a Bv. tv. 46. § (1) bekezdése szerint elrendelt szakorvosi vizsgálat időpontjáról a Központi
Kórház vagy az IMEI értesíti a szabadlábon lévő elítéltet, a vizsgálat eredményéről vagy az elítélt távolmaradásáról
tájékoztatja az igazságügyért felelős minisztert. A szakorvosi vizsgálat elrendelőjének haladéktalanul jelezni kell, ha
olyan vizsgálatra van szükség, amely a Központi Kórházban vagy az IMEI-ben nem végezhető el.
(2) A büntetés egészségügyi okból történő félbeszakítására vagy kegyelemre irányuló kérelmet (javaslatot) a bv. orvos
vagy az illetékes egészségügyi intézet kijelölt orvosa írásban véleményezi.

16. §

(1) Befogadás után az IMEI-be kell szállítani a kényszergyógykezelt és az ideiglenes kényszergyógykezelt kivételével azt
a fogvatartottat, akinek a beszámítási képessége a bíróság szerint korlátozott.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fogvatartottat, akinél a bv. orvos a fogvatartás alatt kóros elmeállapotra utaló tüneteket
észlel, a lehető legrövidebb időn belül az IMEI-be kell beutalni.
(3) Ha a bv. orvos az előzetesen letartóztatottnál kóros elmeállapotra utaló tüneteket észlel, haladéktalanul beutalja
az IMEI-be. A beutalásról huszonnégy órán belül értesíteni kell a büntetőügyben eljáró hatóságot.

17. §

(1) A gyógyításhoz szükséges gyógyszert, valamint a gyógykezelés időtartamát a bv. orvos határozza meg.
(2) A fogvatartott csak a bv. orvos egyedi megítélésén alapuló, írásos engedélye alapján tarthat magánál gyógyszert.
(3) Gyógyszertartási engedély csak különösen indokolt esetben adható azon gyógyszerekre, amelyek visszaélésre
adhatnak lehetőséget, így különösen az altató- és nyugtató hatású gyógyszerekre.
(4) Fogvatartott gyógyszert nem kezelhet és nem oszthat.
(5) A fogvatartott, illetve az anya–gyermek részlegen elhelyezett gyermek részére csak Magyarországon érvényes
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszer, tápszer vagy gyógyhatású készítmény rendelhető.
(6) Gyermeknek gyógyszert kizárólag orvosi rendelkezés alapján a csecsemőgondozó adhat be.
(7) A bv. intézetbe bejuttatott és a bv. orvos által nem engedélyezett gyógyszert – a fogvatartott kérelmére és
költségére az általa megjelölt kapcsolattartójának – vissza kell küldeni. Ha a fogvatartott a visszaküldést nem kéri,
a gyógyszert meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

3. A halottvizsgálat
18. §		
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
c) pontjának alkalmazása során, ha a halál
a)
a Központi Kórházban, az IMEI-ben vagy az Utókezelő Részlegben következett be, a fogvatartottat kezelő
osztály vezetője, helyettese vagy az ügyeletes orvos;
b)
egészségügyi intézményben következett be, a fogvatartottat kezelő osztály vezetője, helyettese vagy
az ügyeletes orvos;
c)
a bv. intézetben vagy a munkáltatás helyén következett be, a bv. orvos
végzi a halottvizsgálatot.
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(1) A halálesetet haladéktalanul jelenteni kell a bv. intézet parancsnokának és a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságának (a továbbiakban: BVOP).
(2) Ha az orvos a helyszíni halottvizsgálat során azt állapítja meg, hogy a halál nem természetes módon következett be,
arról a bv. intézet parancsnokát haladéktalanul értesíti.

4. Az anya–gyermek védelem
20. §

(1) Ha a fogvatartott várandósságát jelzi, kérelmére negyvennyolc órán belül térítésmentesen biztosítani kell részére
a terhességi gyors teszt elvégzését.
(2) A várandós fogvatartottat gondozásba vétel céljából a szakorvosi vizsgálatot követő három munkanapon belül
a Központi Kórházba kell szállítani.

21. §		
A várandós gondozásra jogosult nő a várandósságával és a gyermeke születésével kapcsolatos juttatások
folyósítása iránti igényét a Központi Kórházban írásban terjesztheti elő. A jogosultságot érintő bármely körülmény
változását a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül a Központi Kórház főigazgató főorvosának kell
bejelenteni.
22. §

(1) Ha a fogvatartott nő várandósságára tekintettel a büntetés félbeszakítását nem engedélyezték, a fogvatartottat
a szülés várható időpontja előtt négy héttel a Központi Kórházba kell szállítani.
(2) A fogvatartott nőt, ha a várandósság hatodik hónapját követően kérelmére továbbra is részt vesz
a munkavégzésben, a szülés várható időpontja előtt huszonnyolc nappal a munkavégzés alól fel kell menteni.
A felmentést a bv. orvos a szülési szabadsággal megegyező időtartamra engedélyezi, kivéve azt az esetet, ha a szülő
nő a Bv. tv. 223. § (1) bekezdés b) pontja alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.
(3) A várandós fogvatartott Központi Kórházba történő befogadása után a főigazgató főorvos megkeresi a fogvatartott
lakhelye szerinti gyámhivatalt, hogy szükségesnek tart-e valamilyen intézkedést a születendő gyermek
elhelyezésével kapcsolatban, valamint kíván-e pert indítani a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt.
(4) A Központi Kórház főigazgató főorvosának értesítése alapján a BVOP intézkedik az anyának és a gyermeknek
az együttes elhelyezésre kialakított részleggel (a továbbiakban: anya–gyermek részleg) rendelkező bv. intézetbe
történő átszállíttatására. Az értesítést a gyermek várható születésének időpontját megelőzően tizenöt nappal kell
megküldeni a BVOP-nak.
(5) A gyermek születéséről a Központi Kórház főigazgató főorvosa értesíti az apát, az anya lakhelye szerinti
gyámhivatalt, kiskorú fogvatartott anya esetében a törvényes képviselőt is.
(6) Amennyiben az anya és a gyermek együttes elhelyezése nem engedélyezhető, a Központi Kórház főigazgató
főorvosa vagy a bv. intézet parancsnoka a gyermek elhelyezése érdekében a bv. intézet székhelye szerinti
gyámhivatal intézkedését kezdeményezi. A gyermek a gyámhivatal intézkedéséig nem adható ki.
(7) A látogatás – a Központi Kórház vagy a bv. intézet házirendje szerint – a Központi Kórház főigazgató főorvosának
vagy a bv. intézet vezetőjének engedélyével történik.
(8) Ha az anya a gyermeket bántalmazza vagy testi, szellemi, erkölcsi fejlődését más módon veszélyezteti, a bv. intézet
parancsnoka haladéktalanul intézkedik a gyermek veszélyeztetésének megakadályozása érdekében, és soron kívül
értesíti a bv. intézet székhelye szerinti gyámhivatalt a szükséges intézkedés megtétele miatt.

5. Az anya–gyermek részleg
23. §

(1) Az anya–gyermek részleget a bv. intézet többi részétől elkülönítve kell kialakítani. Az anya–gyermek részlegen
a Bv. tv. 128. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamra egy lakóhelyiségben egy anya és gyermeke
helyezhető el.
(2) Amennyiben a gyermek a lakóhelyiségben tartózkodik, az ajtót minden napszakban nyitva kell tartani.
(3) A részleg, valamint a lakóhelyiség felszerelését ki kell egészíteni a gyermek elhelyezéséhez és gondozásához
szükséges, a közegészségügyi követelményeknek megfelelő berendezési, felszerelési tárgyakkal, és gondoskodni
kell a folyamatos egészségügyi felügyeletről.
(4) A gyermeket az anyával együtt kell a gyermek orvosi vizsgálatára és a kötelező védőoltásokra kísérni.
(5) A gyermek fekvőbeteg kórházi kezelése esetén lehetővé kell tenni, hogy a fogvatartott – felügyelettel, hetente
legalább egy alkalommal – meglátogathassa gyermekét. A látogatás engedélyezése csak kivételesen tagadható
meg, így, ha a gyermek kórházi kezelésének szükségességét az anya veszélyeztető magatartása, továbbá fertőző
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megbetegedés okozta, vagy azt biztonsági szempontok indokolják. A kórházi kezelés idején – a gyermekorvos
véleménye alapján, szükség szerint – gondoskodni kell arról, hogy a gyermek anyatejet kapjon.

6. A terhesség-megszakítás
24. §

(1) Ha a várandósság fennállását szülész-nőgyógyász szakorvos igazolja, a fogvatartott nyilatkozik arról, hogy
terhességét meg kívánja-e tartani vagy igényli annak megszakítását.
(2) Fogvatartott esetében a terhesség-megszakításra vonatkozóan a magzati élet védelméről szóló 1992. évi
LXXIX. törvény rendelkezései irányadóak.
(3) A terhesség megszakítása a terhesség betöltött tizenkettedik hetéig a Központi Kórházban is elvégezhető.

7. Közegészségügy-járványügy
25. §

(1) Fertőző beteg, járványügyi megfigyelés, illetve járványügyi zárlat alá helyezett fogvatartott esetén a járványügyi
intézkedések végrehajtására az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 56–70. §-ának rendelkezései
az irányadók.
(2) A bv. intézet a fertőző betegeket és fertőző betegség gyanúja esetén a fogvatartottakat a fertőző betegségek
jelentésének rendjéről szóló és az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint
az illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek és a BVOP egészségügyi szakterületének köteles bejelenteni.
(3) Járványügyi érdekből az illetékes egészségügyi államigazgatási szerv egyeztetve a BVOP egészségügyi
szakterületével határozattal intézkedik a fogvatartottaknak az egészségügyről szóló törvényben biztosított
egyes jogai gyakorlásának korlátozásáról, amelyről a bv. intézet parancsnoka értesíti a bv. intézet törvényességi
felügyeletét ellátó ügyészt.
(4) Járvány vagy fertőző betegség esetén – a BVOP egészségügyi szakterülete vezetőjének javaslatára az illetékes
egészségügyi államigazgatási szerv jóváhagyásával – a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az érintett
bv. intézetnél a befogadást és a bv. intézetek közötti szállítást, valamint az előállítást felfüggesztheti, amelyről
a bv. intézet parancsnoka értesíti a bv. intézet törvényességi felügyeletét ellátó ügyészt.

26. §

(1) Tetvesség esetén hajnyírás (szőrtelenítés) csak akkor végezhető, ha az másként nem szüntethető meg. A hajnyírás
szükségességét a bv. orvos állapítja meg. Az előzetesen letartóztatott hajának leborotválásáról vagy rövidre
nyírásáról a büntetőügyben eljáró hatóságot értesíteni kell.
(2) A tetvességi vizsgálatokat és a tetvetlenítést – a körülményektől függően és a szükséges mértékben a bv. orvos
rendelkezésének megfelelően – ki kell terjeszteni az érintett fogvatartott közvetlen környezetére, valamint a vele
rendszeresen érintkező személyekre is.
(3) Halmozott előfordulás esetén a vizsgálat alá vonandó, valamint a kezelendő személyek körét és a környezet
érintettségét – indokolt esetben, továbbá ha a bv. intézet értesítette a népegészségügyi intézetet – a járási (fővárosi
kerületi) népegészségügyi intézet állapítja meg.
(4) Az érintett fogvatartott köteles magát alávetni a tetvesség felderítése, megszüntetése, valamint megelőzése
érdekében szükséges eljárásoknak.
(5) Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok
kidolgozásáról és eljárások végrehajtásáról az érintett bv. intézet parancsnoka köteles gondoskodni.

27. §		
A szerzett immunhiányos tünetcsoport vírusával (HIV) fertőzött fogvatartottak – fokozott védelmükre, a közösség
védelmére és sajátos egészségi állapotukra figyelemmel – fokozattól függetlenül az arra kijelölt bv. intézetben
helyezhetők el.

8. Záró rendelkezések
28. §		
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
29. §		
Hatályát veszti a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 9/2014. (XII. 12.) IM rendelete
a szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés f ) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A bíróság által kiszabott szabadságvesztést végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. intézet)
a befogadástól vagy a szabadságvesztésről szóló bírósági értesítés átvételétől számított legkésőbb nyolc napon
belül megállapítja és az elítélttel írásban közli
a)
a szabadságvesztés végrehajtásának kezdő és utolsó napját;
b)
a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napját.
(2) A bv. intézet, ha olyan körülményt észlel, amely alapján a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 91. § (1) bekezdése
szerint ideiglenes befogadásnak van helye, haladéktalanul intézkedik annak tisztázására, továbbá haladéktalanul
értesíti az eljáró bíróságot, ha a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény XXIX. Fejezetében szabályozott
különleges eljárásnak van helye.
(3) Ha a szabadságvesztés kezdő és utolsó napját, valamint a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének a napját
módosítani kell, a bv. intézet az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával jár el.
(4) A bv. intézet az elítélt kérésére köteles betekintést engedni azokba az iratokba, amelyek alapján az (1) és
(3) bekezdések szerinti megállapítást elvégezte.

2. §		
E rendelet alkalmazásában – eltérő rendelkezés hiányában – ahol tartam szerepel, ott egy hónap harminc napnak
felel meg.

2. Előzetes fogvatartásban töltött idő
3. §

(1) Az előzetes fogvatartásban töltött idő tartamát a bv. intézetnek akkor kell külön kiszámítania, ha az előzetes
fogvatartás bármely okból megszakadt. A házi őrizet az előzetes fogvatartást megszakítja.
(2) Az előzetes fogvatartásban töltött időtartam megállapításánál a fogvatartás utolsó napját követő naptári nap
számából ki kell vonni az előzetes fogvatartás első napját. Ha a művelet nem végezhető el, az előzetes fogvatartás
utolsó hónapját megelőző hónapot kell naptári napokra bontani, majd a számítást ennek alapulvételével kell
elvégezni.
(3) Ha a szabadságvesztésbe több előzetes fogvatartás idejét kell beszámítani, a beszámítandó fogvatartások tartamát
össze kell adni, majd az így kapott együttes időtartamot kell a szabadságvesztés időtartamából levonni.
(4) Ha az elítéltet a bíróság rendelkezése alapján a rendőrség elfogja és az elfogás napján a bv. intézetnek nem adja
át, a rendőrségi fogdában töltött időt – a rendőrség igazolása alapján – a szabadságvesztés utolsó napjának és
a feltételes szabadságra bocsátás esedékességi napjának a kiszámításánál kell figyelembe venni.
(5) Az elítélttel szemben a magyar bíróság által kibocsátott elfogató parancs alapján a külföldi hatóságok által
foganatosított fogvatartás idejét – az igazságügyért felelős miniszter által irányított minisztérium hivatalos
igazolása alapján – a szabadságvesztés utolsó napjának és a feltételes szabadságra bocsátás esedékességi napjának
a kiszámítását végző bv. intézetnek kell figyelembe vennie.

3. Házi őrizetben töltött idő
4. §

(1) A bv. intézet a házi őrizetben töltött idő tartamát a 3. § (2) bekezdésében meghatározott számítási mód szerint
kiszámítja. A házi őrizetben töltött idő tartamát a bv. intézet a bíróságnak a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 92. § (3) bekezdése alapján hozott rendelkezése szerint átszámítja.
Az eredményhez, ha töredéknap marad fenn, a Btk. 92. § (4) bekezdése alapján egy napot hozzá kell adni. Az így
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(2)
(3)

(4)

(5)

kapott tartam a házi őrizet miatt a szabadságvesztésbe beszámítandó tartam (a továbbiakban: házi őrizet miatt
beszámítandó tartam).
A házi őrizetben töltött időtartamot és a házi őrizet miatt beszámítandó tartamot napokban kell megállapítani.
Ha több házi őrizetet kell a szabadságvesztésbe beszámítani, az egyes házi őrizetben töltött időtartamokat ki kell
számítani és össze kell adni, ennek eredményéből kell a házi őrizet miatt beszámítandó tartamot az (1) bekezdésben
foglaltak szerint meghatározni, majd a szabadságvesztés tartamából levonni.
Ha a szabadságvesztésbe az előzetes fogvatartásban töltött időt és a házi őrizetet is be kell számítani, akkor
az előzetes fogvatartásban töltött időt és a házi őrizet miatt beszámítandó tartamot össze kell adni, majd
az eredményt kell a szabadságvesztés tartamából levonni.
Összbüntetésbe foglalás esetén a házi őrizet miatt beszámítandó tartamot alapítéletenként külön-külön kell
meghatározni.

4. Összbüntetés alapítéleteinek kitöltése és a rendkívüli jogorvoslat alapján történő beszámítás
5. §

(1) A Bv. tv. 112. § (1) bekezdése esetén ki kell számolni azt a tartamot, amennyivel az elítélt az összbüntetésként
megállapított szabadságvesztés tartamát meghaladóan szabadságvesztésként töltött, és azt be kell számítani a más
ügyben kiszabott, de az összbüntetési ítélet kitöltését követően időbeli megszakítás nélkül foganatba vett vagy
végrehajtásra váró szabadságvesztés tartamába.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beszámítandó tartam megállapításánál az összbüntetésbe foglalt alapítéletekkel kiszabott
szabadságvesztések letöltött tartamából ki kell vonni az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés tartamát.
(3) A Bv. tv. 112. § (2) bekezdése szerinti esetben beszámítandó tartam számításánál az (1)–(2) bekezdésben foglaltak
szerint kell eljárni.

5. A szabadságvesztés kezdőnapjának megállapítása
6. §		
A szabadságvesztés kezdő napja
a)
az ítélet meghozatalának napján előzetes letartóztatásban lévő elítélt esetén az ítélet jogerőre emelkedését
követő nap;
b)
szabadlábon lévő elítélt esetén a bv. intézetbe való befogadás napja;
c)
a szabadságvesztést töltő és más ügyben ismét végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt esetén a korábbi
szabadságvesztés utolsó napját követő nap;
d)
akinek a feltételes szabadságra bocsátását engedélyezték, a más ügyben kiszabott szabadságvesztés
tekintetében a feltételes szabadságra bocsátás napja;
e)
előzetesen letartóztatott esetén, ha más ügyben érkezik szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó bírósági
értesítés, az ennek átvételét követő nap;
f)
a szabadságvesztés végrehajtásának megszakítását követő nap az utóbbi szabadságvesztés tekintetében;
g)
életfogytig tartó szabadságvesztés esetén, ha annak foganatba vétele miatt határozott tartamú
szabadságvesztés megszakítására kerül sor, az életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabó ítélet jogerőre
emelkedését követő nap;
h)
összbüntetésbe foglalás esetén az alapítélettel kiszabott szabadságvesztés kezdőnapja;
i)
a Bv. tv. 112. § (1) bekezdése esetén az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés végrehajtására
vonatkozó bírósági értesítés átvételét követő nap;
j)
a Bv. tv. 112. § (2) bekezdése esetén a rendkívüli jogorvoslat alapján meghozott ügydöntő határozatról – ide
értve a jogegységi határozatot is – kiállított bírósági értesítés átvételét követő nap;
k)
ha elzárást vagy szabálysértési elzárást töltő esetében más ügyben érkezik előzetes letartóztatás,
szabadságvesztés, közérdekű helyébe lépő szabadságvesztés, pénzbüntetést munka helyébe lépő
szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó értesítés, akkor a kezdőnap az értesítő átvételét követő nap.
7. §		
Ha a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére jelentkező elítéltet a végrehajtásra kijelölt bv. intézetbe útba
indítják és az elítélt ott az előírt időben megjelenik, a szabadságvesztés kezdő napjaként az útba indítás napját,
egyébként pedig a kijelölt bv. intézetbe történő befogadás napját kell tekinteni.
8. §

(1) Végrehajtandó szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén a már megállapított kezdő napot akkor kell
ismételten megállapítani, ha az összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések végrehajtása között más ügyben
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elrendelt előzetes letartóztatás, az összbüntetéssel nem érintett szabadságvesztés, közérdekű munka helyébe lépő
szabadságvesztés, pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés vagy elzárás került végrehajtásra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az összbüntetésként kiszabott szabadságvesztés újabb kezdő napja
a)
az előzetes letartóztatás, illetve a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés, a pénzbüntetés helyébe
lépő szabadságvesztés, továbbá az elzárás utolsó napját követő nap;
b)
ha az összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések között összbüntetésbe nem foglalt szabadságvesztés
végrehajtására került sor, az összbüntetéssel nem érintett szabadságvesztést követően a 6. § c) vagy
d) pontjára figyelemmel megállapított nap.
(3) A (2) bekezdés szerint megállapított kezdő napot megelőző, összbüntetésbe foglalt szabadságvesztés letöltött
tartamát az összbüntetésbe be kell számítani.

6. A szabadságvesztés utolsó napjának megállapítása
9. §

(1) A szabadságvesztés utolsó napjának megállapításánál
a)
a 6. § a) pontjában meghatározott esetben az őrizetbe vétel napjához vagy az előzetes fogvatartás első
napjához;
b)
a 6. § b)–k) pontja és a 7. § szerinti esetekben a szabadságvesztés kezdő napjához
kell hozzáadni a szabadságvesztés kitöltetlen tartamát.
(2) A szabadságvesztés végrehajtásának a félbeszakítása vagy a bv. intézetből való engedély nélküli távollét
esetén a tényleges távollét idejét a szabadságvesztés utolsó napját követő naphoz kell hozzáadni, és a számítás
eredményéül kapott napot megelőző nap lesz a szabadságvesztés utolsó napja.
(3) A szabadságvesztés kitöltetlen tartamának a megállapításánál a szabadságvesztés tartamából le kell vonni
az előzetes fogvatartásban töltött időt, illetve a házi őrizet miatt beszámítandó tartamot. Ha a kivonás nem
végezhető el, egy hónapot harminc napra felbontva kell a számítást elvégezni.
(4) Ha a szabadságvesztés kitöltetlen tartama napokat nem tartalmaz, a szabadságvesztés azon a napon végződik,
amelynek száma a kezdő nap előtti nap számának felel meg, ilyen nap hiányában a hónap utolsó napján. Kitöltetlen
napok esetén a számítást naptári napokkal kell elvégezni, és az eredményül kapott napot megelőző nap minősül
a szabadságvesztés utolsó napjának.

7. A feltételes szabadság időpontjának megállapítása
10. §

(1) A feltételes szabadságra bocsátás esedékességi napjának megállapításánál a szabadságvesztés kitöltetlen
tartamából ki kell vonni – a Btk. 38. § (2) bekezdésében foglalt megkülönböztetésnek megfelelően –
a szabadságvesztés egyharmad, vagy egynegyed részét, vagy a Btk. 38. § (3) bekezdése alapján a szabadságvesztés
felét, majd a fennmaradó tartamot hozzá kell adni a szabadságvesztés megállapított kezdő napjához.
(2) Ha a feltételes szabadságra bocsátás hónapjában az esedékességi napnak megfelelő nap nincs, a számítást naptári
napra bontva kell elvégezni.
(3) Ha a szabadságvesztés kétharmad, háromnegyed, vagy fele része a Btk. 38. § (2) bekezdésében meghatározott
legrövidebb tartamnál kevesebb, a 9. § (1) bekezdésének megfelelően az őrizetbe vétel napjához, az előzetes
fogvatartás első napjához, vagy a szabadságvesztés kezdő napjához ezt a tartamot, vagy ennek a tartamnak
– beszámítandó előzetes fogvatartás esetén – a beszámítással csökkentett részét kell hozzáadni.
(4) Ha a szabadságvesztés utolsó napja félbeszakítás vagy az intézetből való engedély nélküli távollét miatt
megváltozott, a feltételes szabadságra bocsátás új esedékességi napjának megállapításakor az eredeti esedékességi
naphoz a félbeszakításon, és az engedély nélkül távol töltött időt hozzá kell adni.
(5) Életfogytig tartó szabadságvesztésnél a feltételes szabadságra bocsátás esedékességi napjának kiszámításakor
a)
a 6. § a) pontja alapján meghatározott kezdő nap esetén a fogvatartás első napjához kell hozzáadni
az ítéletben meghatározott időtartamból fennmaradt részt;
b)
a 6. § f ) pontja alapján megállapított kezdő nap esetén e kezdő naphoz kell hozzáadni az ítéletben
meghatározott időtartamból fennmaradt részt.
(6) Ha a szabadságvesztés tartamának kettővel, hárommal vagy néggyel történő osztása utáni eredmény nem teljes
napot is tartalmaz, azt figyelmen kívül kell hagyni, ha pedig a szabadságvesztés tartama napokat is tartalmaz és
a hónapok száma maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó hónapokat napokban kell számítani, e napokat össze
kell adni, majd az osztást ezután kell elvégezni.
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11. §		
Ha a büntetés-végrehajtási bíró az elítéltet a büntetés fele részének letöltése után nem bocsátja feltételes
szabadságra, a bv. intézet a Btk. 38. § (2) bekezdésében foglalt megkülönböztetésnek megfelelően megállapítja
a feltételes szabadság új esedékességi időpontját, és az új határnapnak megfelelően tesz előterjesztést a büntetésvégrehajtási bíróhoz.
12. §

(1) Ha az elítélt esetében több szabadságvesztést kell végrehajtani és összbüntetésbe foglalás nem történt meg,
a feltételes szabadságra bocsátás esedékességét valamennyi szabadságvesztés esetén meg kell állapítani, amelynél
azt a bíróság ítéletében nem zárta ki. A feltételes szabadságra bocsátás tárgyában tett előterjesztésen fel kell
tüntetni a végrehajtott és a végrehajtásra váró szabadságvesztések adatait is.
(2) A feltételes szabadságra bocsátás engedélyezése esetén a feltételes szabadság lejárati napját a bv. intézet – a Btk.
39. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
ha a határozott ideig tartó szabadságvesztés hátralévő része egy év vagy egy évnél több, akkor a feltételes
szabadság lejárati napja a szabadságvesztés előjegyzett utolsó napja, vagy a Btk. 38. § (3) bekezdés
alkalmazása esetén a bíróság által meghatározott időtartam;
b)
ha a határozott ideig tartó szabadságvesztés hátralévő része egy évnél kevesebb, akkor egy évet kell
a feltételes szabadságra bocsátás napjához adni, és a számítás eredményéül kapott napot megelőző nap
lesz a feltételes szabadság lejárati napja, vagy a Btk. 38. § (3) bekezdés alkalmazása esetén a bíróság által
meghatározott időtartam.
(3) Ha a bíróság az elítéltet több szabadságvesztésből bocsátotta feltételes szabadságra, a feltételes szabadság lejárati
napját valamennyi szabadságvesztés tekintetében meg kell állapítani a (2) bekezdés szerint úgy, hogy valamennyi
feltételes szabadság kezdő napja az utolsóként töltött szabadságvesztésből esedékes feltételes szabadság kezdő
napjával, illetve a szabadságvesztést kitöltve szabadulás esetén a szabadságvesztés utolsó napját követő nappal
azonos.
(4) A határozott ideig tartó szabadságvesztésből engedélyezett feltételes szabadság lejárati napjának megállapításával
egyidejűleg a korábban töltött szabadságvesztések utolsó napját – az utolsónak töltött szabadságvesztés
kivételével – ismételten meg kell állapítani. A szabadságvesztés utolsó napjának ismételt megállapításánál az utolsó
szabadságvesztésből történt tényleges feltételes szabadságra bocsátás napjához, illetve a szabadságvesztést
kitöltve szabadulás esetén a szabadságvesztés utolsó napját követő naphoz kell a szabadságvesztés hátralévő
tartamát hozzáadni. A hátralévő tartam kiszámításakor a szabadságvesztés előjegyzett utolsó napját követő napból
kell kivonni a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének előjegyzett napját.

8. Életfogytig tartó szabadságvesztés feltételes szabadsága
13. §

(1) Az életfogytig tartó szabadságvesztésből engedélyezett feltételes szabadság lejáratának megállapításához
az életfogytig tartó szabadságvesztést megállapító ítélet rendelkezése szerinti időtartamot kell a feltételes
szabadságra bocsátás napjához adni. A feltételes szabadság azon a napon jár le, amelynek száma a feltételes
szabadságra bocsátás napját megelőző nap számának felel meg, ilyen nap hiányában a hónap utolsó napján.
(2) Ha az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletben a feltételes szabadságra bocsátás
lehetőségét kizárta, a felülvizsgálat időpontját megállapítani nem kell.
(3) Ha az életfogytig tartó szabadságvesztésből a büntetés-végrehajtási bíró az elítéltet nem bocsátja feltételes
szabadságra, a felülvizsgálati határidő lejáratát a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének korábbi
időpontjától kell számítani.
(4) A Btk. 45. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott esetben a határozott tartamú szabadságvesztés tartamát vagy
a bíróság által meghatározott tartamot kell a feltételes szabadságra bocsátás eredeti esedékességének napjához
hozzáadni, és az így kapott nap lesz a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napja.
(5) Az életfogytig tartó szabadságvesztésből engedélyezett feltételes szabadság megszüntetése esetén a Btk. 45. §
(2), (4) és (5) bekezdésében meghatározott esetben a bíróság által megállapított időtartamot kell az ítélet jogerőre
emelkedését követő naphoz hozzáadni, és az így kapott nap lesz a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének
napja.
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9. A végrehajtási sorrend megállapítása
14. §

(1) A szabadságvesztéseket a Bv. tv. 14. §-ában meghatározott sorrendben kell foganatba venni.
(2) A szabadságvesztés folyamatban lévő végrehajtását az (1) bekezdés szerinti végrehajtási sorrend érvényesítése
érdekében meg kell szakítani.
(3) Ha azonos napon több szabadságvesztés végrehajtására érkezik bírói értesítés, akkor a foganatba vétel sorrendjénél
az alábbiak szerint kell eljárni:
a)
ha egy időben fiatalkorúként és felnőtt korúként kiszabott szabadságvesztés végrehajtásáról érkezik értesítés,
elsőként a fiatalkorúként kiszabott szabadságvesztés kezdő és utolsó napját kell megállapítani;
b)
elsőként a szigorúbb végrehajtási fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés kezdő és utolsó napját kell
megállapítani;
c)
az a) és b) pontban írt feltételek hiányában annak a szabadságvesztésnek a kezdő és utolsó napját kell először
megállapítani, amelyből az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra;
d)
az a)–c) ponton kívüli esetekben az azonos fokozatok esetén a hosszabb tartamú szabadságvesztésnek kell
először a kezdő és utolsó napját megállapítani.
(4) Azonos napon érkezett több szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetést tartalmazó értesítés esetén azon
szabadságvesztés kezdő és utolsó napját kell elsőként megállapítani, amelyiknél az ítéletben meghatározott napi
tétel mértéke magasabb.

15. §

(1) A 14. § (3) bekezdésében írt végrehajtási sorrend érdekében megszakított szabadságvesztés utolsó napját
– többszöri megszakítás esetén minden alkalommal – a (2) bekezdésben foglaltak szerint ismételten meg kell
állapítani.
(2) A megszakítást követően foganatba vett szabadságvesztés tartamát más jogcímen töltött időként kell figyelembe
venni, számítására a távol töltött idő számítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A más jogcímen töltött
idő tartamát a megszakított szabadságvesztés előjegyzett utolsó napját követő naphoz kell adni, és a számítás
eredményét megelőző nap lesz a szabadságvesztés utolsó napja, illetve a feltételes szabadságra bocsátás
esedékességének napjához a más jogcímen töltött idő tartamát hozzá kell adni, és az eredményül kapott nap lesz
a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napja.
(3) Megszakított közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés vagy pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés
esetén meg kell állapítani a megszakításig letöltött időtartamot és a még végrehajtásra váró tartamot és ezt
rögzíteni kell. A megszakító szabadságvesztések letöltését követően a még végrehajtásra váró tartamot kell
foganatba venni.

10. Feltételes szabadság megszüntetése és kegyelem hatályvesztése
16. §

(1) A feltételes szabadság megszüntetése, illetve kegyelem hatályvesztésének megállapítása esetén a szabadságvesztés
hátralévő tartamának kezdő és utolsó napját a korábbi büntetés-végrehajtási iratok alapján kell megállapítani.
(2) A hátralévő tartam kiszámításakor a korábban előjegyzett szabadulás utolsó napját követő napból kell kivonni
a feltételes szabadságra bocsátás vagy a kegyelem folytán történt szabadulás napját.
(3) A (2) bekezdés szerint megállapított hátralévő tartamot a szabadságvesztés kezdő napjához kell hozzáadni, és az így
kapott napot megelőző napot kell a szabadságvesztés utolsó napjának tekinteni. A számításnál a 9. § (4) bekezdését
megfelelően alkalmazni kell.
(4) Ha a bíróság a feltételes szabadság megszüntetését vagy a kegyelem hatályvesztésének megállapítását követően
összbüntetési ítéletet hoz, az összbüntetésként kiszabott szabadságvesztés utolsó napját a már kitöltött rész
figyelembevételével kell megállapítani. A már kitöltött rész kiszámításánál a szabadságvesztés tartamából ki kell
vonni a még hátralévő tartamot. Így kell eljárni, ha a korábban engedélyezett feltételes szabadságot a feltételes
szabadulást követően foglalják összbüntetésbe más szabadságvesztéssel.

11. Büntetés-félbeszakítás és engedély nélküli távollét
17. §		
A szabadságvesztés félbeszakítása vagy a bv. intézetből való engedély nélküli távollét esetén a szabadságvesztés
utolsó napjának, illetve a feltételes szabadságra bocsátás esedékességi napjának a módosításakor – a 9. §
(2) bekezdés alkalmazásán túl – a 18–22. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
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18. §

(1) A határozott tartamú félbeszakítást az engedélyezőnek évben, hónapban és napokban kell meghatároznia. Ha
a félbeszakítás az egy hónapot nem haladja meg, a tartamot napokban kell megállapítani.
(2) A félbeszakítás tartamát a bv. intézetből való elbocsátást követő naptól kell számítani.
(3) Határozott idejű félbeszakítás esetén a félbeszakítás kezdő napjához az engedélyezett időtartamot kell hozzáadni,
az eredményül kapott napon kell az elítéltnek a bv. intézetben jelentkeznie, a félbeszakítás utolsó napjának pedig
az ezt megelőző nap számít.
(4) Ha a büntetés-félbeszakítás meghosszabbítására került sor vagy azt határozatlan időre engedélyezték, illetve
az elítélt a büntetés-félbeszakításról nem tért vissza, a távol töltött időt úgy kell kiszámítani, hogy a jelentkezés vagy
az elfogás napjából ki kell vonni a büntetés-félbeszakítás kezdő napját.

12. Egyéb jogszerű intézetelhagyások
19. §		
Az eltávozás azon a napon kezdődik, amikor az elítélt a bv. intézetből eltávozott. A jelentkezés napjának
a megállapításánál az eltávozás kezdő napjához kell hozzáadni az engedélyezett időtartamot, az eltávozás utolsó
napjának az ezt megelőző nap számít.
20. §

(1) A kimaradás és a huszonnégy órát meg nem haladó eltávozás legkésőbb a távozás időpontját követő nap azonos
időpontjában jár le.
(2) A negyvennyolc órát meg nem haladó eltávozásra az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

21. §		
A látogató intézeten kívüli fogadása legfeljebb a látogatás napjának a végéig tarthat.
22. §		
Az elítélt a súlyosan beteg közeli hozzátartozója meglátogatása vagy a hozzátartozója temetésén való részvétel
céljából a bv. intézetből legfeljebb az eltávozás napját követő ötödik nap végéig lehet távol.

13. Engedély nélkül távol töltött idő megállapítása
23. §

(1) A bv. intézetből engedély nélkül távol töltött idő megállapításánál az elítélt késedelmes jelentkezésének vagy
az elfogásának a napjából az engedély nélküli távollét első napját kell kivonni. Az engedély nélküli távollét első
napja:
a)
a szökést vagy az engedély nélküli eltávozást követő nap;
b)
kimaradás és eltávozás esetén a jelentkezésre előírt napot követő nap;
c)
a látogató intézeten kívüli fogadása esetén a látogatást követő nap;
d)
a súlyos beteg közeli hozzátartozó meglátogatása vagy a hozzátartozó temetésén való részvétel esetén
a jelentkezésre előírt napot követő nap;
e)
a társadalmi kötődés programban résztvevő esetében a bv. intézetben jelentkezésre előírt napot követő nap.
(2) Engedély nélkül van távol a bv. intézettől az az elítélt, aki
a)
a hatóság őrizetéből megszökött;
b)
fogolyszökésnek nem minősülő módon a számára kijelölt helyet engedély nélkül elhagyta; így különösen
ellenőrzéssel történő kórházi kihelyezés, intézeten kívüli munkavégzés esetén;
c)
engedélyezett távollétről nem tért vissza;
d)
a társadalmi kötődés program kapcsán engedélyezett intézetelhagyásról a megadott időre nem tért vissza.
(3) A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés vagy a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés esetén
az engedély nélkül távol töltött idő tartamát napokban kell megállapítani.

14. Egyéb rendelkezések
24. §		
Átmeneti részlegbe helyezés esedékességének időpontját az előzetes fogvatartásban töltött időtartamra és a Bv. tv.
103. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell kiszámítani.
25. §		
Enyhébb végrehajtási fokozatba helyezés, enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alá helyezés esedékességi
időpontjának kiszámításakor a szabadságvesztés tartamából le kell vonni a feltételes kedvezmény mértékét, majd
az így eredményül kapott tartamot el kell felezni. Ebből a tartamból le kell vonni az esetleges beszámítást, majd ezt
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a tartamot hozzá kell adni a szabadságvesztés kezdőnapjához. Az így kapott időpont lesz az enyhébb végrehajtási
fokozat, illetve enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazhatóságának legkorábbi ideje.

15. Értesítések a kezdő és utolsó napról
26. §		
A bv. intézet a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjáról, valamint a feltételes szabadságra bocsátás esedékességi
napjáról, továbbá ezek módosításáról az első fokú bíróságot és a bűnügyi nyilvántartó szervet a foganatba vételtől
számított három munkanapon belül értesíti.

16. Az elzárás kezdő és utolsó napja
27. §

(1) A bíróság által kiszabott vagy átváltoztatott elzárást végrehajtó bv. intézet a befogadástól, illetve az elzárásról szóló
bírósági értesítés vagy végzés átvételétől számított legkésőbb nyolc napon belül megállapítja és az elítélttel írásban
közli az elzárás kezdő és utolsó napját.
(2) Az elzárás kezdő és utolsó napjának a megállapításakor az 1–4. §-t, a 7. §-t, a 9. § (2)–(4) bekezdését, a 17–23. §-t és
a 26. §-t a (3)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a számításokat
mindig napokban kell elvégezni.
(3) Az elzárás kezdő napja, ha az elzárásra ítélt az ítélet meghozatala napján
a)
előzetes letartóztatásban van, az ítélet jogerőre emelkedését követő nap;
b)
szabad lábon van, a befogadás napja;
c)
más ügyben előzetes letartóztatásban van, az előzetes letartóztatás megszűnését vagy megszüntetését
követő nap, ha pedig a fiatalkorú átszállítása a bv. intézetbe az előzetes letartóztatás megszűnésének vagy
megszüntetésének a napjával megtörtént, az átszállítás napja;
d)
szabadságvesztést tölt, a szabadságvesztés utolsó napját követő nap, illetve a feltételes szabadságra bocsátás
napja;
e)
javítóintézeti nevelést tölt, a javítóintézeti nevelés utolsó napja, illetve az ideiglenes elbocsátás napja;
f)
más ügyben kiszabott elzárást tölt, ezen előző elzárás utolsó napját követő nap.
(4) Az elzárás utolsó napjának megállapításánál
a)
a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az előzetes fogvatartás első napjához;
b)
a (3) bekezdés b)–f ) pontja és a 7. § szerinti esetekben az elzárás kezdő napjához
kell hozzáadni az elzárás kitöltetlen tartamát.
(5) A végrehajtás folyamatosságának megszakadása esetén az elzárás utolsó napját ismételten meg kell állapítani.
A megszakítást követően foganatba vett szabadságvesztés, javítóintézeti nevelés, illetve előzetes letartóztatás
tartamát más jogcímen töltött időként kell figyelembe venni, számítására a távol töltött idő számítására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. A más jogcímen töltött idő tartamát a megszakított elzárás előjegyzett utolsó napját
követő naphoz kell adni, és a számítás eredményét megelőző nap lesz az elzárás utolsó napja.

28. §

(1) Az elzárásokat a bírósági határozatok, illetve bírósági értesítők érkezési sorrendjében kell foganatba venni, de ha
az elítélttel szemben fiatalkorúként is szabtak ki elzárást, akkor elsőként azt kell végrehajtani.
(2) Ha azonos napon több elzárás végrehajtására érkezik bírósági határozat, illetve bírósági értesítés, akkor a foganatba
vétel sorrendjénél elsőként annak az elzárásnak a kezdő és utolsó napját kell megállapítani,
a)
amelyet az elítélttel szemben fiatalkorúként szabtak ki,
b)
amelynek – az a) ponton kívüli esetben – a tartama hosszabb.

17. A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés és a pénzbüntetés helyébe lépő
szabadságvesztés végrehajtása
29. §

(1) A közérdekű munka vagy a pénzbüntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatása esetén a 6. § b)–c) és e) pontjai
szerint megállapított kezdő naphoz kell hozzáadni a szabadságvesztés napokban meghatározott tartamát, majd
az így kapott eredményt megelőző napot kell a szabadságvesztés utolsó napjának tekinteni. Ha az adott hónapban
ennek megfelelő nap nincs, az utolsó napot naptári napok szerint kell megállapítani.
(2) A pénzbüntetés teljes hátralévő részének utólagos megfizetésekor a megfizetés napját, a pénzbüntetés egy
részének a megfizetésekor pedig a már megállapított utolsó napnak a megfizetett napokkal csökkentett napját kell
a foganatba vett szabadságvesztés utolsó napjaként megállapítani.
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(3) Előzetes letartóztatás megszűnése vagy megszüntetése esetén, ha előzőleg más ügyben közérdekű munka helyébe
lépő szabadságvesztés vagy pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtására érkezett értesítés,
a bv. intézet e szabadságvesztés végrehajtását – szabadítás nélkül – az előzetes letartóztatás megszűnését vagy
megszüntetését követő napon kezdi meg.
(4) Ha a korábban megkezdett közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés vagy pénzbüntetés helyébe lépő
szabadságvesztés foganatba vétele után előzetes letartóztatás elrendeléséről érkezik értesítés, az időközben
megkezdett közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés vagy pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést
az elrendelt kényszerintézkedéssel meg kell szakítani. A megszakításkor meg kell állapítani a megszakításig letöltött
tartamot, valamint a még végrehajtásra váró tartamot és azt rögzíteni kell.

18. Záró rendelkezések
30. §		
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
31. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján kiszabott, részben felfüggesztett szabadságvesztés
esetén az e rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó rendelkezéseket a részben felfüggesztett
szabadságvesztés végrehajtandó részére értelemszerűen alkalmazni kell.
(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján kiszabott szabadságvesztés esetén a feltételes
szabadságra bocsátás esedékességi napjának megállapítására a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának
megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 2013. június 30-án hatályban volt rendelkezései alkalmazandók.

32. §		
Hatályát veszti a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 10/2014. (XII. 12.) IM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet
(a továbbiakban: R.) 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az előirányzat terhére kell teljesíteni a Jst. 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott személy ügyében
felmerülő tolmácsolási és fordítási díjat is.”
2. §		
Az R.
1.
1. § a) pontjában az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi
Minisztérium” szöveg,
2.
26. § (1) bekezdésében a „jogi segítségnyújtásról szóló törvény” szövegrész helyébe a „jogi segítségnyújtásról
szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.)” szöveg,
3.
26. § (2) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH)” szövegrész helyébe
az „az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: IH)” szöveg,
4.
26. § (3), (6) és (7) bekezdésében az „A KIH” szövegrész helyébe az „Az IH” szöveg,
5.
26. § (4) bekezdésében és 29. § (1) és (3)–(5) bekezdésében az „a KIH” szövegrész helyébe az „az IH” szöveg,
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6.
7.
8.

1. mellékletében a „pályázó neve” szövegrész helyébe a „pályázó, kérelmező neve” szöveg, a „pályázóként
megjelölt” szövegrész helyébe a „pályázóként, kérelmezőként megjelölt” szöveg,
2. mellékletében a „pályázó neve” szövegrész helyébe a „pályázó, kérelmező neve” szöveg, a „pályázóként
megjelölt” szövegrészek helyébe a „pályázóként, kérelmezőként megjelölt” szöveg,
6. mellékletében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi
Minisztériumhoz” szöveg

lép.
3. §		
Hatályát veszti az R.
1.
2. § 4. pontja,
2.
3. § (2) és (4) bekezdése,
3.
13. § (3) bekezdésében az „a 38. §-ban és a 47. §-ban” szövegrész,
4.
17. § (1) bekezdés b) pontjában a „pályázati felhívásban,” szövegrész,
5.
19. § (1) bekezdésében az „a pályázati felhívásban és a” szövegrész,
6.
9. alcíme, 11/A. alcíme, 12. alcíme, 19. alcíme, 24–27. alcíme, 29. alcíme, 32–33/A. alcíme,
7.
21. § (1), (3) és (4) bekezdése,
8.
22. § (1) bekezdés e), h), j és k) pontja.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1730/2014. (XII. 12.) Korm. határozata
az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról
A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – Magyarország szövetségesi
kötelezettségeinek teljesítése és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) katonai képességének fokozása
érdekében, tekintettel az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (a továbbiakban: ISAF) műveletek befejezésére
és az Eltökélt Támogatás Művelet (a továbbiakban: RSM) 2015. évi elindítására, figyelemmel a NATO és Afganisztáni Iszlám
Köztársaság között 2014. szeptember 30-án kötött megállapodásra
1. engedélyezi, hogy az eddig az ISAF keretében működő különleges műveleti erők kötelékében a Magyar Honvédség
állományából egy legfeljebb 50 fős (váltási időszakban 100 fős) Különleges Műveleti Kontingens az RSM vagy az azt
felváltó NATO vezetésű műveletbe tartozó feladatok ellátása érdekében részt vegyen;
2. engedélyezi, hogy az RSM vagy az azt felváltó, NATO vezetésű támogató művelet feladatrendszerében egy
legfeljebb 13 fős (váltási időszakban 26 fős), Mi–17 szállító helikopter légi kiképzés-támogató csoport részt vegyen;
3. engedélyezi, hogy a Magyar Honvédségnek az RSM vagy az azt felváltó NATO vezetésű műveletben részt vevő erői
logisztikai támogatásának biztosítására egy 30 fős (váltási időszakban 60 fős) Nemzeti Támogató Elem kerüljön
kitelepítésre Afganisztánba;
4. engedélyezi, hogy a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 30 fős (váltási időszakban 60 fő) Biztosító
Szakasz az RSM vagy az azt felváltó, NATO vezetésű támogató műveletben, a közreműködő erők védelmében és
biztosításában részt vegyen.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1731/2014. (XII. 12.) Korm. határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar
katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
1. Hatályát veszti az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további
magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat.
2. Ez a határozat 2015. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozata
az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerben minél szélesebb körben szükséges
térítésmentesen biztosítani az étkeztetést;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a vonatkozó jogszabályok módosítására
a bölcsődékben és az óvodákban nevelt gyermekek ingyenes étkeztetésének 2016. évtől történő bővítése
érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. január 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a szükséges források biztosításáról a 2016. évi, valamint
az azt követő évek központi költségvetésének tervezése során.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a költségvetési tervezéssel egyidejűleg
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1733/2014. (XII. 12.) Korm. határozata
az uniós programok 2014-es kifizetési tervének teljesüléséről
A Kormány
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről
szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozatnak (a továbbiakban: Korm. határozat) megfelelően biztosítsa a Társadalmi
Megújulás Operatív Programban és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban a kifizetési célok teljesülését,
és ennek megfelelően 164,85 milliárd forint kifizetését, emellett biztosítsa a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Programban a nagyprojektek Európai Bizottsághoz történő benyújtását;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. december 31.
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Korm. határozatnak megfelelően biztosítsa a Környezet és Energia
Operatív Programban és a Közlekedésfejlesztési Operatív Programban a kifizetési célok teljesülését, és ennek
megfelelően 191,10 milliárd forint kifizetését, emellett biztosítsa a Környezet és Energia Operatív Programban
a nagyprojektek Európai Bizottsághoz történő benyújtását;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. december 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Korm. határozatnak megfelelően biztosítsa a Gazdaságfejlesztési
Operatív Programban és a Regionális Operatív Programokban a kifizetési célok teljesülését, és ennek megfelelően
91,22 milliárd forint kifizetését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. december 31.
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Korm. határozatnak megfelelően biztosítsa az Elektronikus
Közigazgatás Operatív Programban, az Államreform Operatív Programban és a Végrehajtás Operatív Programban
a kifizetési célok teljesülését, és ennek megfelelően 21,56 milliárd forint kifizetését.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1734/2014. (XII. 12.) Korm. határozata
az európai strukturális és beruházási alapokból támogatással rendelkező vállalkozások
biztosítékmentességéről
A Kormány
1. egyért azzal, hogy 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 és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban együtt: Korm. rendeletek)
hatálya alá tartozó támogatások esetében a támogatást nyert vállalkozások – amennyiben nincsen köztartozásuk –
biztosítékmentesen juthassanak a forrásokhoz,
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert a Korm. rendeletek 1. pont szerinti módosítását tartalmazó
előterjesztés elkészítésére és annak a Kormány következő ülésére történő benyújtására.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1735/2014. (XII. 12.) Korm. határozata
a honvédelmi célra felesleges és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról
A Kormány a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. § (8) bekezdése
alapján engedélyezi a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatainak a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítéséből származó nettó 78 220 ezer forinttal történő
megemelését és jóváhagyja annak felhasználását az 1. melléklet szerint.
Felelős:
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XIII. Honvédelmi Minisztérium

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XIII.
206895

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

K3
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Dologi kiadások
Beruházások

Módosítás
(+/-)

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

50 080
28 140

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

ezer forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve
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Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító
XIII.
206895

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

T Á M O GAT Á S

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

ezer forintban

78 220
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
78 220

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
78 220

24189

24190
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A Kormány 1736/2014. (XII. 12.) Korm. határozata
az Igazságügyi Hivatalnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból történő kiválásával összefüggésben
a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az Igazságügyi Hivatalnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból történő kiválásával összefüggésben
9200 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 3. Igazságügyi Hivatal cím
javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
X. Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási
egyedi azonosító
294213

348028

Fejezet
szám

XI.

X.

Cím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító

3

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító
294213

Fejezet
szám

XI.
X.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

13

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Alcím
szám

Cím
szám

13

348028
3
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Hivatal

K1
K2
K3
K6
b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

-7 200
-2 000

-335 100
-93 400
-77 600
-5 800

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

7 200
2 000

335 100
93 400
77 600
5 800

BEVÉTEL

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve
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b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Miniszterelnökség
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Hivatal
b.) a következő év költségvetésébe beépülő

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

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
9 200

-9 200

-511 900

9 200

511 900

69

II. n.év

ezer forintban

III.n.év

IV.n.év
9 200

24191

24192
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A Kormány 1737/2014. (XII. 12.) Korm. határozata
a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása
érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében
25 283 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
5. Büntetés-végrehajtás cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
XIV.
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
003737
5
Személyi juttatások
K1
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
015558

ÁHT.
egyedi
azonosító

XI.

Cím
szám

Fejezet
szám

12

Cím
szám

K1
K2
K3

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-17 758
-4 952
-2 573

-85 523
-22 538
-7 201

17 758
4 952
2 573

85 523
22 538
7 201

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma
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ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

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

Fejezet
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
XIV.
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
003737
5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
015558

XI.

Cím
szám

12

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

A módosítás jogcíme

-25 283

-115 262

25 283

115 262

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

30
Összesen

25 283

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

25 283

24193

24194
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A Kormány 1738/2014. (XII. 12.) Korm. határozata
a közszolgálati életpálya kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges, a Miniszterelnökség
és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a közszolgálati életpálya kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben 512 ezer forint tartós
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 6. Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság cím
javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

294213

332184

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

XIV.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

13

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3

6

K1
K2
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Belügyminisztérium
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-395
-117

-150 738
-40 978
-32 267

395
117

150 738
40 978
32 267

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

294213
332184

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.
XIV.

13
6

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Belügyminisztérium
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

-512

-223 983

512

223 983
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ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

38
Összesen
512

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
512

24195

24196
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A Kormány 1739/2014. (XII. 12.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Központi Statisztikai Hivatal fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a Központi Statisztikai Hivatal részére a „Szociális Statisztikai Évkönyv, 2013” kiadvány összeállításával
és megjelentetésével kapcsolatos feladatok fedezetéhez szükséges források biztosítása céljából 3,0 millió
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcím terhére, a Kvtv.
1. melléklet XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára az 1. melléklet
szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX

Cím
szám

20

271256

007087

XXXI

Alcím
szám

16

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3

1

K1
K2
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-2 007,0
-542,0
-451,0
2 007,0
542,0
451,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
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1. melléklet az 1739/2014. (XII. 12.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

ezer forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX
271256
007087

XXXI

Cím
szám

20

1

16

1

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

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása
Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal

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

ezer forintban

-3 000,0
3 000,0

Összesen

I.n.év
3000,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
3000,0

24197
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A Kormány 1740/2014. (XII. 12.) Korm. határozata
a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel felhasználásáról
A Kormány
1. a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 6. §
(10) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a Kecskemét, belterület 10212 helyrajzi számú, természetben a Kecskemét
Izsáki út 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséből befolyt 1080 millió forinttal a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás
intézetei alcím előirányzatai – egyszeri jelleggel – megemelésre kerüljenek az 1. melléklet szerint;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
az 1. pontban meghatározott ingatlan értékesítése során pénzforgalmilag teljesült 1080 millió forint bevétel
a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
beruházására és az ideiglenes elhelyezéssel kapcsolatos kiadásokra kerüljön felhasználásra.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XX.
2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.
331662

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
szám

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Beruházások
Felújítások
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

710,0
370,0
BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím
szám

10

Alcím
név

K6
K7
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

10
331662

Fejezet
név
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1. melléklet az 1740/2014. (XII. 12.) Korm. határozathoz

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

T Á M O GAT Á S

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

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

1 080,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
1 080,0

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
1080,0
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A miniszterelnök 146/2014. (XII. 12.) ME határozata
a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) Közgyűlésein való részvételről
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) Közgyűlésein Magyarország Kormányát
képviselő küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;
3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott
ülés előtt adja ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 147/2014. (XII. 12.) ME határozata
a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Horvát Köztársaságnak
az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét
a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 148/2014. (XII. 12.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével ellássa;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

24201
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5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 149/2014. (XII. 12.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Seychelle Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Seychelle Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével ellássa;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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.

