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Kormányrendeletek

A Kormány 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. § (1)–(3) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,
a 2. § (4) és (5) bekezdése, valamint a 3. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
21/A. § a) pontjában,
a 2. § (6) és (7) bekezdése, a 13. §, valamint a 15. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában,
a 4. és 5. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában,
a 6–12. §, a 14. § és a 16–27. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
21. § a) pontjában,
a 25. § (2) bekezdése tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági jogkörrel
rendelkező helyi önkormányzati szerven polgármestert, jegyzőt kell érteni.
(2) E rendelet alkalmazásában polgármester alatt a főpolgármestert és a megyei közgyűlés elnökét, jegyző alatt
a főjegyzőt is érteni kell.
(3) E rendelet alkalmazásában központi államigazgatási szervek területi szerve alatt a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 1. § 1. pontjában
meghatározott szervet kell érteni.
(4) E rendelet alkalmazásában funkcionális feladatokon az alábbiakban felsorolt igazgatási funkciók szerinti
munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló – nem szakmai
feladatellátáshoz kötődő – belső igazgatási feladatokat kell érteni:
a)
humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási,
b)
költségvetési gazdálkodási,
c)
pénzügyi és számviteli,
d)
üzemeltetési, eszköz- és vagyongazdálkodási,
e)
beszerzési,
f)
szabályozási és iratkezelési,
g)
ellenőrzési,
h)
koordinációs,
i)
jogi (peres képviseleti),
j)
saját szervi működést szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási,
k)
kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló
feladatok.
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2. Illetékességi és hatásköri szabályok, a járási illetékesség módosítása
2. §

(1) A megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A fővárosi kormányhivatal
illetékessége Budapest főváros területére, a Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest megyére terjed
ki.
(2) Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok
tekintetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.
(3) A térségi fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a térségi fejlesztési tanács székhelye szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.
(4) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) székhelyeit – a fővárosi kerületek kivételével –
az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed
ki. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési
ügysegédek útján is elláthatja.
(5) Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében
az 1. mellékletben meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja.
(6) A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az ország
területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.
(7) Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén
az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal
illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a kormánymegbízott által
a járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes.

3. §

(1) Amennyiben települési képviselő-testület határozatával kezdeményezi a településnek másik járási hivatal
illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a fővárosi és megyei kormányhivatal
megvizsgálja az átcsatolás, illetve új járás kialakításának indokoltságát. Indokoltnak minősül különösen
a kezdeményezés, ha ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési
feltételek jelentősen megváltoznak.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja a képviselő-testületi határozatot – a település
besorolásának megfelelő járási hivatal hivatalvezetőjének, átcsatolási javaslata esetén a képviselő-testület által
indítványozott másik járási hivatal hivatalvezetője, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének
a csatolásával – küldi meg a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
(3) A miniszter a javaslatát az általános önkormányzati választások évében április 30-ig nyújtja be a Kormány számára,
valamennyi, az adott időszakban beérkezett kezdeményezés tekintetében. A Kormány döntése alapján településnek
másik járáshoz történő átcsatolására, illetve új járási hivatal kialakítására az általános önkormányzati választások
napjával kerülhet sor.

3. A fővárosi és megyei kormányhivatal irányítása
4. §

(1) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert jelöli ki.
(2) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatali feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszerekre
vonatkozóan a közigazgatás-fejlesztésért felelős minisztert jelöli ki
a)
az informatikai rendszerekkel szembeni követelmények meghatározására a közigazgatási informatika
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter és az e-közigazgatásért felelős
miniszter egyetértésével, valamint
b)
a Miniszterelnökség, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok
által indított projektek keretében megvalósuló informatikai alkalmazásfejlesztések irányítására.

5. §

(1) A szakmai irányító miniszter irányítói jogainak gyakorlásában – külön kormányrendeletben meghatározottak
szerint – központi államigazgatási szerv is közreműködhet, azonban önálló irányítási jogkört nem gyakorolhat.
(2) A kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, illetve a járási hivataloknál alkalmazott és a szakmai
munkával összefüggő, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági
okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat a szakmai irányító miniszter, valamint az általa kijelölt
szerv látja el és viseli az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. A biztonsági okmányokon a fővárosi és megyei
kormányhivatal, járási hivatal nevét fel kell tüntetni.
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(3) A szakmai irányító miniszter írásban tájékoztatja a kormánymegbízottat
a)
a feladatkörét érintő ágazati tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről és a megvalósítás szervezeti és
intézményi feltételeire vonatkozó javaslatairól,
b)
a fővárosi és megyei kormányhivatal költségvetését érintő, az éves költségvetési tervezés során nem
érvényesített ágazati feladatokra vonatkozó – az ágazati feladatokra fordítható kormányhivatali forrásokra
figyelemmel kialakított – végrehajtási tervről.
6. §		
A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával kezdeményezi és
ellenőrzi
a)
a közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásának területi összehangolását, valamint
b)
a közigazgatás fejlesztésével és korszerűsítésével kapcsolatos kormányzati feladatok területi összehangolását.

4. A hatósági ellenőrzési terv és az összevont ellenőrzés
7. §

(1) A szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési
tervet készít az irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által
lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő
közzétételéről.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszterek által kiadott országos hatósági ellenőrzési tervek
alapján készíti el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) szerinti hatósági ellenőrzési terveit az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal a Ket. szerinti ellenőrzési jelentését elkészíti, és megküldi a szakmai irányító
miniszternek az ellenőrzési időszakot követő 30. napig.
(4) A szakmai irányító miniszter az ellenőrzési időszakot követő 60. napig a beérkezett ellenőrzési jelentések alapján
elkészíti a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi és hatásköri bontásban, és
gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.
(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszter által készített beszámoló közzétételével tesz
eleget a Ket. szerinti ellenőrzési jelentés közzétételi kötelezettségének.
(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal a járási hivatalok kormányablakaiban a beszámoló azon részét függeszti ki,
amely az általa végzett ellenőrzésre vonatkozóan tartalmaz adatokat.
(7) A szakmai irányító miniszter az ellenőrzésről készített beszámolót a közzétételét követő 30 napon belül
véleménynyilvánítás céljából megküldi a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak.

8. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal összevonja azon feladat- és hatáskörébe tartozó ellenőrzéseket, amelyek
tekintetében – az ellenőrzés helyének és időpontjának összehangolhatóságára figyelemmel – az együttes eljárás
lehetséges.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti összevont ellenőrzésekről előzetesen, naptári évre
vonatkozóan éves összevont ellenőrzési tervet készít.
(3) Az éves összevont ellenőrzési tervet a kormánymegbízott a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig hagyja
jóvá, és ezzel egyidejűleg megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.

5. A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése
9. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalra irányuló ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat a 2. melléklet
határozza meg.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében négyévenként legalább egyszer átfogó ellenőrzést kell lefolytatni.
(3) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a szakmai irányító miniszter által irányított feladatok tekintetében
az ellenőrzést a szakmai irányító miniszter közreműködésével látja el.
(4) A szakmai irányító miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatal általa irányított feladatai tekintetében
az ellenőrzést a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter közreműködésével látja el.
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6. A kormánymegbízott feladatai
10. §		
A kormánymegbízott
a)
vezeti a fővárosi és megyei kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a költségvetési
szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat,
b)
biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok szakmai feladatellátásának feltételeit,
c)
elkészíti és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére megküldi a fővárosi és megyei
kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatát,
d)
gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről.
11. §

(1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, kormányrendeletben
meghatározott közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) intézését
a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott figyelemmel kíséri.
(2) A kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott
a)
kapcsolatot tart a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel, valamint annak
irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;
b)
– a személyes és különleges adatok kivételével – adatot, tájékoztatást kérhet a kiemelt jelentőségű ügyben
feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervétől;
c)
eseti egyeztetést kezdeményezhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező
szervekkel, illetve azok irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;
d)
a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek, valamint a kormányhivatal
részvételével munkacsoportot hozhat létre;
e)
intézkedést javasolhat a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél, illetve annak
irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervénél;
f)
a tényállás tisztázása érdekében és a hatósági ellenőrzés során feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok
együttműködése kereteinek kialakítására vonatkozóan a kiemelt jelentőségű ügyben javaslatot tehet;
g)
a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv felügyeleti szervének felügyeleti
eljárását kezdeményezheti;
h)
– a 19. §-ban foglalt ellenőrzési jogkörtől eltérően – kezdeményezésére a kiemelt jelentőségű ügyben
a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél az irányító, szakmai irányító és felügyeleti szerv vezetője soron
kívül törvényességi és hatékonysági ellenőrzést folytat le a kiemelt jelentőségű ügy tekintetében;
i)
a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervet egyedi vagy rendszeres
jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti – a (4) bekezdésben foglalttól eltérő határidővel –;
j)
a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeknek a kiemelt jelentőségű ügy intézése során
történő megszegésének alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet; valamint
k)
további, a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben meghatározott, a kiemelt jelentőségű
ügy intézésével kapcsolatos feladatot láthat el.
(3) A (2) bekezdés b), c), e)–h) és j) pontja szerinti megkereséssel érintett szerv a megkeresést érdemben megvizsgálja,
és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének okáról a megkeresés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül írásban tájékoztatja a kormánymegbízottat.
(4) A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv hetente
tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízottat a kiemelt jelentőségű ügy állásáról.
(5) A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv
a kormánymegbízott (2) bekezdés szerinti intézkedésére okot adó körülmény észlelése esetén haladéktalanul
írásbeli jelzéssel él a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott felé. A kormánymegbízott a jelzést nyolc
napon belül kivizsgálja és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének okáról írásban
tájékoztatja a jelzéssel élő szervet.
(6) A kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott
a)
minden naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős
miniszter útján a Kormány tagjait a kiemelt jelentőségű ügy intézéséről, valamint intézkedéseiről;
b)
szükség esetén kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter intézkedését;
c)
a Kormány döntését igénylő kérdésben előterjesztést készít a Kormány részére a közigazgatás-szervezésért
felelős miniszter útján; továbbá
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d)

minden hónap 1. munkanapján tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert a kiemelt
jelentőségű ügy állásáról, valamint intézkedéseiről.
(7) A (2) bekezdésben meghatározott hatásköröket a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben
kijelölt kormánymegbízott nem gyakorolhatja az önálló szabályozó szervek, a Magyar Nemzeti Bank, az autonóm
államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek tekintetében.
12. §

(1) A kormánymegbízott minden év február 28. napjáig – a (2) bekezdésben meghatározott szervek bevonásával –
a fővárosi és megyei kormányhivatal előző évi tevékenységéről, valamint a (2) és (4) bekezdésben meghatározott
kérdésekről szóló összegző beszámolót készít, amelyet megküld a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter
részére.
(2) A beszámolási kötelezettség kiterjed a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén működő,
illetve székhellyel rendelkező központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szervére, továbbá
az államigazgatási feladatot ellátó más szervre és személyre, valamint a polgármesterre és jegyzőre az általuk
ellátott államigazgatási feladatokat érintően.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt szervek adatok, információk szolgáltatásával közreműködnek a beszámolási feladatok
teljesítésében.
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal beszámolójának tartalmaznia kell különösen:
a)
a fővárosi és megyei kormányhivatalok intézményi munkatervében foglaltak érvényesülését,
b)
a fővárosi és megyei kormányhivatal funkcionális működésére vonatkozó adatokat, különös tekintettel
a humánerőforrást, az ingatlan állományt, a gépjárműveket, a közbeszerzéseket, valamint a fővárosi és
megyei kormányhivatal saját szervi működését szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási
adatokat,
c)
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítő államigazgatási feladatok
végrehajtásának helyzetét,
d)
a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait,
e)
a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok általános tevékenységét, különös tekintettel
a hatósági tevékenységére, az összevont ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési tervben foglaltak
teljesítésének tapasztalataira, valamint a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó
tapasztalataira,
f)
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal kormányablakainak, továbbá más
ügyfélszolgálatainak működési tapasztalatait,
g)
a (2) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervek működésének, tevékenységének tapasztalatait,
h)
a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésének, tevékenységének tapasztalatait,
i)
a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos
ügyintézés tapasztalatait, valamint
j)
egyéb, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által meghatározott szempontokat.

7. A járási hivatal vezetőjének feladatai
13. §		
A járási hivatal vezetője
a)
vezeti a járási hivatalt,
b)
gyakorolja a járási hivatal feladat- és hatásköreit,
c)
gondoskodik – a kormánymegbízott által meghatározott keretek és feltételek között – a járási hivatal szakmai
feladatellátásáról,
d)
gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről,
e)
ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

8. A fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok feladatai
14. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesz
a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében koordinációs, ellenőrzési, informatikai
tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el.
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(1) A járási hivatal a kormánymegbízott irányítása mellett közreműködik a 14. §-ban meghatározott feladatok
ellátásában.
(2) A járási hivatal a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében
ellátja a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat.
(3) A járási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során
a)
tájékoztatást kérhet illetékességi területén a települési, nemzetiségi önkormányzatoktól, az önkormányzatok
társulásától, valamint a hatóságoktól,
b)
egyeztetést kezdeményezhet a közfoglalkoztatás elősegítése érdekében az a) pontban meghatározott
szervekkel.
(4) A járási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a (3) bekezdés a) pontjában
felsorolt szerveknek utasítást nem adhat, köteles azonban jelezni a hatáskörrel rendelkező szerveknek, ha
közfoglalkoztatással kapcsolatos szabálytalanságot vagy jogszabálysértést észlel.

9. Koordináció
16. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatal a Khtv. 16. § (3) bekezdésében meghatározott koordinációs jogkörében ellátott
koordinációs feladat- és hatáskörében különösen
a)
gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról,
b)
a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által meghatározottak szerint közreműködik
a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
c)
közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az e-közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok
területi összehangolásában, szervezésében,
d)
kezdeményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati
rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység
bővítéséhez, valamint
e)
gondoskodik a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek keretében elősegíti
annak naprakész működését.
17. §

(1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: kollégium) létrehozásáról, működéséről,
ügyrendjének előkészítéséről a kormánymegbízott gondoskodik.
(2) A kollégium testületként működik, működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza. A kollégium
ügyrendjét a kormánymegbízott terjeszti elő és a kollégium állapítja meg.
(3) A kormánymegbízott a kollégium ülését az ügyrendben meghatározott időközönként, illetve szükség szerint
hívja össze, gondoskodik a napirendek, az állásfoglalások előkészítéséről, figyelemmel kíséri az állásfoglalások
végrehajtását.
(4) A kormánymegbízott szükség szerint meghívja a kollégium ülésére a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe nem
tartozó közigazgatási szervek vezetőit. Az államigazgatási feladatot ellátó más szervezet meghívott vezetője
a kollégium ülésén tanácskozási joggal vehet részt.

18. §		
A kollégium
a)
elemzi és értékeli a kormányzati feladatok területi megvalósításának helyzetét, a fővárosi és megyei
kormányhivatal, a központi államigazgatási szervek területi szervei és a helyi önkormányzatok
együttműködésének, továbbá az államigazgatási feladatok területi végrehajtásának tapasztalatait,
a közigazgatási szervek közigazgatási hatósági ügyintézését,
b)
egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, állást foglal az ellenőrzési tervek tartalmáról,
ütemezéséről, végrehajtásáról,
c)
előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és működését,
d)
értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz
ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire vonatkozóan,
e)
elemzi a központi államigazgatási szervek területi szerveinek és az érdek-képviseleti szervek, köztestületek
együttműködését, ajánlást dolgozhat ki az együttműködések továbbfejlesztésére,
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f)

g)

h)
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véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztési
döntéseinek tervezeteit, előmozdítja a területi szinten összehangolt ügyvitel-, informatika- és
szervezetfejlesztést,
értékeli, véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási rendjét,
ügyfélszolgálati tevékenységét, módszertani segítséget nyújt az összehangolt ügyfélfogadási rend,
ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításhoz,
figyelemmel kíséri és közigazgatási hatásait tekintve értékeli a területi társadalmi-gazdasági
reálfolyamatokat; az állami feladat felmerülésével járó vagy államigazgatási szervek közreműködését igénylő
országos kihatással bíró, vagy kiemelkedő területi jelentőségű társadalmi-gazdasági problémákat jelzi
a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek; elősegíti az állami és a központi államigazgatási szervek
területi szervei koordinált közreműködői tevékenységét a problémák kezelésében.

10. Ellenőrzés
19. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a Khtv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében ellátott
ellenőrzési feladat- és hatáskörében
a)
ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek a kormánytisztviselői és
a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét, illetve külön
jogszabályban meghatározottak szerint kormányzati szolgálati ellenőrzést végez,
b)
ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei tevékenységében a Ket. megfelelő alkalmazását,
c)
ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az ügyiratkezelésről,
valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt
adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő
alkalmazását,
d)
az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között
ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei infokommunikációs rendszereinek üzemeltetését,
az üzemmenet-folytonosság biztosításának feltételeit, a megfelelő személyi és szakmai feltételek
meglétét, valamint az informatikai üzemeltetés kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak való
megfelelőségét,
e)
gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról,
egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről,
f)
gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése
érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől e feladata tekintetében határidő
tűzésével adatokat, felvilágosítást kérni, e szervek irataiba – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – betekinteni.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a felügyeleti szervet, illetve
az ágazati minisztert, szükség esetén – különösen, ha jogszabálysértést tapasztal – kezdeményezi intézkedését,
gyakorolja a 27. §-ban meghatározott jogait.
(4) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gondoskodik az ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának
egységes rendjéről.

20. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzati szervek tekintetében
a)
külön jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenőrzést végez,
b)
ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az ügyiratkezelésről,
továbbá a szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását,
c)
ellenőrzi a Ket. megfelelő alkalmazását.
21. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatal – a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter irányításával – ellenőrzi a járási
hivatalok tevékenységében a Ket. megfelelő alkalmazását.
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11. Véleményezési jogkör
22. §

(1) A kormánymegbízott a Khtv. 18. §-ában meghatározott véleményét megküldi a közigazgatás-szervezésért
felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek, valamint az érintett szerv tevékenységének
szakmai irányítását ellátó, a Kormánynak alárendelt szerv vezetőjének és az érintett területi államigazgatási szerv
vezetőjének.
(2) A vélemény kikérésének elmulasztása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal jelzéssel él a közigazgatásszervezésért felelős miniszter felé, aki a kérdésben egyeztetést kezdeményezhet.

12. Hatósági feladatok
23. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró
helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult
a)
szakmai-koordinációs értekezletet összehívni,
b)
a polgármesteri hivatalnál, a közös önkormányzati hivatalnál, a megyei közgyűlés hivatalánál,
a főpolgármesteri hivatalnál, a hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tartani.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során feltárt, vagy más
módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén gyakorolja a 27. §-ban meghatározott jogait.

13. Képzés, továbbképzés
24. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a képzési, továbbképzési feladatai körében
a)
éves terv alapján szervezi a fővárosban, megyében az államigazgatási feladatokat ellátó helyi önkormányzati
szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését,
b)
gondoskodik a közigazgatási alap- és szakvizsgák, ügykezelői vizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, alkotmányos
alapismeretek vizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek
előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról,
c)
előmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket
a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinél, a szakmai irányító miniszternél,
d)
közreműködik a helyi önkormányzatok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselőinek,
képviselőinek képzésében,
e)
elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél
a szükséges intézkedéseket,
f)
összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási
ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselői
vizsgarendszerben az informatikai követelményeket.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott
elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát,
terjeszti az elektronikus ügyintézés módszereit.

14. A fővárosi és megyei kormányhivatal egyéb feladatai
25. §

(1) A Kormány – ha törvény vagy nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik – a külföldi hatósági határozat
végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervként a fővárosi és megyei
kormányhivatalt jelöli ki.
(2) A Kormány a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdése alapján kisajátítási hatóságként
a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(3) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (1) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.

15. Eljárási szabályok
26. §

(1) A fővárosi kormányhivatal kormánymegbízottja gyakorolja a 16–22. §-ban meghatározott jogköröket, ha
az államigazgatási szerv székhelye Budapest, és illetékessége a főváros mellett valamely megyére vagy további

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

3329

megyékre is kiterjed. E jogkörökben tett intézkedésről a fővárosi kormányhivatal tájékoztatja az érintett
kormányhivatalokat.
(2) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal nem a központi államigazgatási szerv területi szervének székhelye szerinti
megyében, de annak illetékességi területén működik, feladatainak ellátása érdekében a központi államigazgatási
szerv területi szerve tekintetében gyakorolhatja a 16. § a) és c) pontjaiban, valamint a Khtv. 16. § (2) bekezdésében
meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedéséről tájékoztatja az érintett szerv székhelye szerinti fővárosi és
megyei kormányhivatalt.
27. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a 23. §-ban meghatározott szervek ellenőrzése és a 19. § (1) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése során feltárt, vagy más módon tudomására jutott
jogszabálysértés esetén
a)
felügyeleti eljárást kezdeményez vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket,
b)
felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre,
c)
megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet,
d)
jogszabálysértés esetén intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,
e)
fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv köteles a fővárosi és megyei kormányhivatal
megkeresését érdemben megvizsgálni és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról a hivatalt
– a megkereséstől számított 30 napon belül – tájékoztatni.

28. §

(1) A kormányhivatal – amennyiben törvény másképp nem rendelkezik – jogosult mind a hatósági, mind
a működéséhez kapcsolódó egyéb ügyviteli eljárást elektronikusan lefolytatni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a kormányhivatal jogosult a részére benyújtott papír alapú iratokról
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
szóló külön jogszabály rendelkezései szerint hiteles elektronikus másolat készítésére, valamint jogosult határozatait
és egyéb jognyilatkozatait elektronikus formában meghozni, és arról az érintettet – amennyiben a papír alapú
irat szükséges – a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint készített hiteles elektronikus másolattal értesíteni.
(3) A kormányhivatal – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – más szervekkel elsősorban elektronikus úton, Ket.
elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával tartja a kapcsolatot, kivéve,
ha a dokumentumnak vagy az azokról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő
továbbítása nem lehetséges.
(4) A kormányhivatal feladatai elvégzéséhez a Ket. hatálya alá nem tartozó eljárások esetében is igénybe veheti
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
szóló külön jogszabály rendelkezései szerinti szolgáltatásokat, ezek joghatása ez esetben megegyezik a hatósági
eljárásokban kiváltott joghatással.

16. A kormányhivatali integrációhoz kapcsolódó jogutódlási szabályok
29. §

(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi
felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek) 2015. március 31-ével beolvadással megszűnnek. A felügyelőségek
általános jogutóda – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 3. melléklet szerinti fővárosi és megyei
kormányhivatal.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban:
Felügyelőség) gyulai kirendeltsége által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok
tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatal az általános jogutód.
(3) Központi államigazgatási szerv önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, megyei (fővárosi), vagy több megyére
kiterjedő illetékességű szerve, szervezeti egysége jogutódjának a jogszabályban megállapított feladat- és
hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az alapító okiratban foglaltak szerint az a fővárosi és
megyei kormányhivatal tekintendő, amely a feladat- és hatáskör címzettje lesz.
(4) A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó- és ingatlan-állomány térítésmentesen kerülnek átadásra
a jogutód részére.
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(5) A feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlás kérdéseit az átalakulással
érintett szervek közötti megállapodások rögzítik. A Felügyelőség gyulai kirendeltsége tekintetében a megállapodás
aláírására a Felügyelőség igazgatója és a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja jogosult,
a megállapodás érvényességéhez a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának egyetértése is
szükséges.
(6) Központi államigazgatási szerv önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi szerve vagy szervezeti egysége
a központi államigazgatási szerv alapító okiratának és ezzel egyidejűleg a fővárosi és megyei kormányhivatal alapító
okiratának megfelelő módosításával válik a fővárosi és megyei kormányhivatal részévé.
(7) Az (1) és (3) bekezdés alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalba integrálásra kerülő, illetve az átalakításban
érintett egyéb költségvetési szervek alapító okiratának az átalakítással összefüggésben szükséges módosításai
2015. április 1-jétől alkalmazandóak.
30. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a 2015. április 1-jével a hatáskörébe került ellenőrzések tekintetében
megfelelően alkalmazza azon ellenőrzési terveket, amelyeket a hatáskörrel 2015. március 31-ig rendelkező szerv
a 2015. április 1-jét követő időpontig terjedő ellenőrzési időszakra készített.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzési terv nem alkalmazható, vagy valamely hatáskör
tekintetében nem áll rendelkezésre, a fővárosi és megyei kormányhivatal 2015. április 30-ig vagy az ezt követően
kezdődő ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig új hatósági ellenőrzési tervet készít az adott hatáskör
vonatkozásában.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal a 2015. évre vonatkozó összevont ellenőrzési tervét az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott ellenőrzési tervekre figyelemmel szükség szerint, 2015. április 30. napjáig módosítja.

17. Záró rendelkezések
31. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–28. §, a 30. §, a 31. § (3) bekezdése és az 1–2. melléklet 2015. április 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti
a)
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet,
b)
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet.
		
		

1. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez
A járási hivatalok székhelyei és illetékességi területük
1. Baranya megye
1.1. Bólyi Járási Hivatal
Székhely: Bóly
Babarc
Belvárdgyula
Borjád
Bóly
Hásságy
Kisbudmér
Liptód
Máriakéménd
Monyoród
Nagybudmér
Olasz
Pócsa

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1.2.

1.3.

Szajk
Szederkény
Töttös
Versend
Komlói Járási Hivatal
Székhely: Komló
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Kárász
Komló
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Oroszló
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tófű
Vékény
Mohácsi Járási Hivatal
Székhely: Mohács
Bár
Bezedek
Dunaszekcső
Erdősmárok
Feked
Görcsönydoboka
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Majs
Maráza
Mohács
Nagynyárád
Palotabozsok
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szebény
Székelyszabar
Szűr
Udvar
Véménd
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1.4.

1.5.

Pécsi Járási Hivatal
Székhely: Pécs
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Hosszúhetény
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfű
Ócsárd
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szőke
Szőkéd
Pécsváradi Járási Hivatal
Székhely: Pécsvárad
Apátvarasd
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Geresdlak
Hidas
Kátoly
Kékesd
Lovászhetény
Martonfa
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1.6.

1.7.

Mecseknádasd
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Pécsvárad
Szellő
Zengővárkony
Hegyháti Járási Hivatal
Székhely: Sásd
Alsómocsolád
Ág
Bakóca
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Felsőegerszeg
Gerényes
Gödre
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Mágocs
Mekényes
Meződ
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Palé
Sásd
Szágy
Tarrós
Tékes
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Sellyei Járási Hivatal
Székhely: Sellye
Adorjás
Baksa
Baranyahídvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsőszentmárton
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
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1.8.

Kisszentmárton
Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
Sósvertike
Tengeri
Téseny
Vajszló
Vejti
Zaláta
Siklósi Járási Hivatal
Székhely: Siklós
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Beremend
Bisse
Cún
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Lapáncsa
Magyarbóly
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Márfa
Márok
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Palkonya
Peterd
Pécsdevecser
Rádfalva
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Villány
Villánykövesd
Vokány
1.9. Szentlőrinci Járási Hivatal
Székhely: Szentlőrinc
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentkatalin
Szentlőrinc
Velény
Zók
1.10. Szigetvári Járási Hivatal
Székhely: Szigetvár
Almamellék
Almáskeresztúr
Basal
Bánfa
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
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Csertő
Dencsháza
Endrőc
Gyöngyösmellék
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nemeske
Nagyváty
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentegát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor
2. Bács-Kiskun megye
2.1. Bajai Járási Hivatal
Székhely: Baja
Baja
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Sükösd
Szeremle
Vaskút
Bácsalmási Járási Hivatal
Székhely: Bácsalmás
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszőlős
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza
Jánoshalmai Járási Hivatal
Székhely: Jánoshalma
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút
Rém
Kalocsai Járási Hivatal
Székhely: Kalocsa
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktő
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód
Kecskeméti Járási Hivatal
Székhely: Kecskemét
Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Fülöpjakab
Helvécia
Jakabszállás
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Nyárlőrinc
Orgovány
Városföld
Kiskőrösi Járási Hivatal
Székhely: Kiskőrös
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Fülöpszállás
Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Székhely: Kiskunfélegyháza
Bugac
Bugacpusztaháza
Gátér
Kiskunfélegyháza
Pálmonostora
Petőfiszállás
Kiskunhalasi Járási Hivatal
Székhely: Kiskunhalas
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana
Kiskunmajsai Járási Hivatal
Székhely: Kiskunmajsa
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank
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2.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
Székhely: Kunszentmiklós
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
2.11. Tiszakécskei Járási Hivatal
Székhely: Tiszakécske
Lakitelek
Szentkirály
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
3. Békés megye
3.1. Békési Járási Hivatal
Székhely: Békés
Békés
Bélmegyer
Kamut
Köröstarcsa
Mezőberény
Murony
Tarhos
3.2. Békéscsabai Járási Hivatal
Székhely: Békéscsaba
Békéscsaba
Csabaszabadi
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós
3.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal
Székhely: Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Hunya
3.4. Gyulai Járási Hivatal
Székhely: Gyula
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lőkösháza
3.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Székhely: Mezőkovácsháza
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
Orosházi Járási Hivatal
Székhely: Orosháza
Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
Sarkadi Járási Hivatal
Székhely: Sarkad
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezőgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány
Szarvasi Járási Hivatal
Székhely: Szarvas
Békésszentandrás
Csabacsűd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
Szeghalmi Járási Hivatal
Székhely: Szeghalom
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
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Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztő
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
4.1. Cigándi Járási Hivatal
Székhely: Cigánd
Bodroghalom
Cigánd
Dámóc
Karcsa
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Ricse
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Zemplénagárd
4.2. Edelényi Járási Hivatal
Székhely: Edelény
Abod
Balajt
Becskeháza
Boldva
Borsodszirák
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Komjáti
Lak
Ládbesenyő
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
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4.3.

4.4.

Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló
Ziliz
Encsi Járási Hivatal
Székhely: Encs
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Felsőgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szemere
Gönci Járási Hivatal
Székhely: Gönc
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Arka
Baskó
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4.5.

4.6.

Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Felsődobsza
Fony
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Pere
Regéc
Sima
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
Kazincbarcikai Járási Hivatal
Székhely: Kazincbarcika
Alacska
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Felsőtelekes
Izsófalva
Kazincbarcika
Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szuhakálló
Tardona
Vadna
Mezőcsáti Járási Hivatal
Székhely: Mezőcsát
Ároktő
Gelej
Hejőpapi
Igrici
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4.7.

4.8.

Mezőcsát
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
Mezőkövesdi Járási Hivatal
Székhely: Mezőkövesd
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövő
Kács
Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta
Miskolci Járási Hivatal
Székhely: Miskolc
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bőcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
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Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szirmabesenyő
Újcsanálos
Varbó
4.9. Ózdi Járási Hivatal
Székhely: Ózd
Arló
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Hangony
Járdánháza
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Sáta
Uppony
4.10. Putnoki Járási Hivatal
Székhely: Putnok
Aggtelek
Alsószuha
Bánréve
Dövény
Dubicsány
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Gömörszőlős
Hét
Imola
Jákfalva
Jósvafő
Kánó
Kelemér
Királd
Putnok
Ragály
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Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Serényfalva
Szuhafő
Trizs
Zádorfalva
Zubogy
4.11. Sárospataki Járási Hivatal
Székhely: Sárospatak
Bodrogolaszi
Erdőhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlő
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
4.12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
Székhely: Sátoraljaújhely
Alsóberecki
Alsóregmec
Bózsva
Felsőberecki
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nagyhuta
Nyíri
Pálháza
Pusztafalu
Sátoraljaújhely
Vágáshuta
Vilyvitány
4.13. Szerencsi Járási Hivatal
Székhely: Szerencs
Alsódobsza
Bekecs
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Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
4.14. Szikszói Járási Hivatal
Székhely: Szikszó
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Felsővadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kázsmárk
Kiskinizs
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Pamlény
Rásonysápberencs
Selyeb
Szászfa
Szentistvánbaksa
Szikszó
4.15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Székhely: Tiszaújváros
Girincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőszalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
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Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros
4.16. Tokaji Járási Hivatal
Székhely: Tokaj
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdőbénye
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj
5. Csongrád megye
5.1. Csongrádi Járási Hivatal
Székhely: Csongrád
Csanytelek
Csongrád
Felgyő
Tömörkény
5.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Székhely: Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
5.3. Kisteleki Járási Hivatal
Székhely: Kistelek
Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer
5.4. Makói Járási Hivatal
Székhely: Makó
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
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Óföldeák
Pitvaros
5.5. Mórahalmi Járási Hivatal
Székhely: Mórahalom
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Zsombó
5.6. Szegedi Járási Hivatal
Székhely: Szeged
Algyő
Deszk
Domaszék
Dóc
Ferencszállás
Klárafalva
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
5.7. Szentesi Járási Hivatal
Székhely: Szentes
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytőke
Szegvár
Szentes
6. Fejér megye
6.1. Bicskei Járási Hivatal
Székhely: Bicske
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Újbarok
Vértesacsa
Vértesboglár
Dunaújvárosi Járási Hivatal
Székhely: Dunaújváros
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyő
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Előszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezőfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Enyingi Járási Hivatal
Székhely: Enying
Dég
Enying
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Szabadhidvég
Gárdonyi Járási Hivatal
Székhely: Gárdony
Gárdony
Kápolnásnyék
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Sukoró
Szabadegyháza
Velence
Vereb
Zichyújfalu
Martonvásári Járási Hivatal
Székhely: Martonvásár
Baracska
Ercsi
Gyúró
Kajászó
Martonvásár
Ráckeresztúr
Tordas
Vál

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

6.6.

6.7.

6.8.

Móri Járási Hivatal
Székhely: Mór
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
Sárbogárdi Járási Hivatal
Székhely: Sárbogárd
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Igar
Mezőszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Vajta
Székesfehérvári Járási Hivatal
Székhely: Székesfehérvár
Aba
Bakonykúti
Csór
Csősz
Füle
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Káloz
Kőszárhegy
Lovasberény
Moha
Nádasdladány
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Tác
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Úrhida
Zámoly
7. Győr-Moson-Sopron megye
7.1. Csornai Járási Hivatal
Székhely: Csorna
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bodonhely
Bogyoszló
Bősárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
7.2. Győri Járási Hivatal
Székhely: Győr
Abda
Bezi
Börcs
Bőny
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Fehértó
Gönyű
Győr
Győrladamér
Győrújbarát
Győrság
Győrsövényház
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7.3.

7.4.

Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezőörs
Mosonszentmiklós
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl
Öttevény
Pér
Rábapatona
Rétalap
Sokorópátka
Tényő
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének
Kapuvári Járási Hivatal
Székhely: Kapuvár
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
Székhely: Mosonmagyaróvár
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hegyeshalom
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7.5.

7.6.

Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog
Pannonhalmi Járási Hivatal
Székhely: Pannonhalma
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Écs
Fenyőfő
Győrasszonyfa
Lázi
Nyalka
Pannonhalma
Pázmándfalu
Ravazd
Románd
Sikátor
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Veszprémvarsány
Soproni Járási Hivatal
Székhely: Sopron
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
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Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
7.7. Téti Járási Hivatal
Székhely: Tét
Árpás
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Győrszemere
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Szerecseny
Tét
8. Hajdú-Bihar megye
8.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal
Székhely: Balmazújváros
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Tiszacsege
Újszentmargita
8.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal
Székhely: Berettyóújfalu
Ártánd
Bakonszeg
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Bojt
Csökmő
Darvas
Furta
Gáborján
Hencida
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
Debreceni Járási Hivatal
Székhely: Debrecen
Debrecen
Hajdúsámson
Derecskei Járási Hivatal
Székhely: Derecske
Derecske
Esztár
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Pocsaj
Sáránd
Tépe
Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Székhely: Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadházi Járási Hivatal
Székhely: Hajdúhadház
Bocskaikert
Hajdúhadház
Téglás
Hajdúnánási Járási Hivatal
Székhely: Hajdúnánás
Folyás
Görbeháza
Hajdúnánás
Polgár
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Tiszagyulaháza
Újtikos
8.8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Székhely: Hajdúszoboszló
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
Nádudvar
8.9. Nyíradonyi Járási Hivatal
Székhely: Nyíradony
Álmosd
Bagamér
Fülöp
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Újléta
Vámospércs
8.10. Püspökladányi Járási Hivatal
Székhely: Püspökladány
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
9. Heves megye
9.1. Bélapátfalvai Járási Hivatal
Székhely: Bélapátfalva
Balaton
Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Szilvásvárad
9.2. Egri Járási Hivatal
Székhely: Eger
Andornaktálya
Bátor
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi

3357

3358
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9.3.

9.4.

Egerszalók
Egerszólát
Feldebrő
Felsőtárkány
Hevesaranyos
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Szarvaskő
Szúcs
Tarnaszentmária
Verpelét
Füzesabonyi Járási Hivatal
Székhely: Füzesabony
Aldebrő
Besenyőtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlőrincfalva
Gyöngyösi Járási Hivatal
Székhely: Gyöngyös
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
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9.5.

9.6.

9.7.

Pálosvörösmart
Szűcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
Hatvani Járási Hivatal
Székhely: Hatvan
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lőrinci
Nagykökényes
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
Hevesi Járási Hivatal
Székhely: Heves
Átány
Boconád
Erdőtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlő
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
Pétervásárai Járási Hivatal
Székhely: Pétervására
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszék
Erdőkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Parád
Parádsasvár

3359
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M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó
10. Jász-Nagykun-Szolnok megye
10.1. Jászapáti Járási Hivatal
Székhely: Jászapáti
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászdózsa
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
10.2. Jászberényi Járási Hivatal
Székhely: Jászberény
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászjákóhalma
Jásztelek
Pusztamonostor
10.3. Karcagi Járási Hivatal
Székhely: Karcag
Berekfürdő
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras
10.4. Kunhegyesi Járási Hivatal
Székhely: Kunhegyes
Abádszalók
Kunhegyes
Tiszabő
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora
10.5. Kunszentmártoni Járási Hivatal
Székhely: Kunszentmárton
Cibakháza
Cserkeszőlő
Csépa
Kunszentmárton
Nagyrév
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
Mezőtúri Járási Hivatal
Székhely: Mezőtúr
Kétpó
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Túrkeve
Szolnoki Járási Hivatal
Székhely: Szolnok
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kőtelek
Martfű
Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszajenő
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
Tiszafüredi Járási Hivatal
Székhely: Tiszafüred
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
Törökszentmiklósi Járási Hivatal
Székhely: Törökszentmiklós
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Törökszentmiklós
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11. Komárom-Esztergom megye
11.1. Esztergomi Járási Hivatal
Székhely: Esztergom
Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny
11.2. Kisbéri Járási Hivatal
Székhely: Kisbér
Aka
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
11.3. Komáromi Járási Hivatal
Székhely: Komárom
Almásfüzitő
Ács
Bana
Bábolna
Csém
Kisigmánd
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Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
11.4. Oroszlányi Járási Hivatal
Székhely: Oroszlány
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlőd
Oroszlány
Szákszend
11.5. Tatai Járási Hivatal
Székhely: Tata
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna
11.6. Tatabányai Járási Hivatal
Székhely: Tatabánya
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszőlős
12. Nógrád megye
12.1. Balassagyarmati Járási Hivatal
Székhely: Balassagyarmat
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
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Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Őrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény
12.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal
Székhely: Bátonyterenye
Bátonyterenye
Dorogháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nemti
Szuha
12.3. Pásztói Járási Hivatal
Székhely: Pásztó
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Felsőtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszőlős
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
12.4. Rétsági Járási Hivatal
Székhely: Rétság
Alsópetény
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Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
12.5. Salgótarjáni Járási Hivatal
Székhely: Salgótarján
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátraszele
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Sámsonháza
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
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Vizslás
Zabar
12.6. Szécsényi Járási Hivatal
Székhely: Szécsény
Endrefalva
Hollókő
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szalmatercs
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány
13. Pest megye
13.1. Aszódi Járási Hivatal
Székhely: Aszód
Aszód
Bag
Domony
Galgahévíz
Galgamácsa
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Tura
Vácegres
Verseg
13.2. Budakeszi Járási Hivatal
Székhely: Budakeszi
Biatorbágy
Budajenő
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Remeteszőlős
Telki
Tök
Zsámbék
13.3. Ceglédi Járási Hivatal
Székhely: Cegléd
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dánszentmiklós
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Jászkarajenő
Kőröstetétlen
Mikebuda
Tápiószőlős
Törtel
Újszilvás
Dabasi Járási Hivatal
Székhely: Dabas
Bugyi
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Újhartyán
Újlengyel
Dunakeszi Járási Hivatal
Székhely: Dunakeszi
Csomád
Dunakeszi
Fót
Göd
Érdi Járási Hivatal
Székhely: Érd
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint
Gödöllői Járási Hivatal
Székhely: Gödöllő
Csömör
Dány
Erdőkertes
Gödöllő
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Valkó
Vácszentlászló
Veresegyház
Zsámbok
Gyáli Járási Hivatal
Székhely: Gyál
Alsónémedi

3367
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Felsőpakony
Gyál
Ócsa
13.9. Monori Járási Hivatal
Székhely: Monor
Bénye
Csévharaszt
Gomba
Gyömrő
Káva
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Pánd
Péteri
Pilis
Vasad
13.10. Nagykátai Járási Hivatal
Székhely: Nagykáta
Farmos
Kóka
Mende
Nagykáta
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri
13.11. Nagykőrösi Járási Hivatal
Székhely: Nagykőrös
Nagykőrös
Kocsér
Nyársapát
13.12. Pilisvörösvári Járási Hivatal
Székhely: Pilisvörösvár
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Solymár
Tinnye
Üröm
13.13. Ráckevei Járási Hivatal
Székhely: Ráckeve
Apaj
Áporka
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Dömsöd
Kiskunlacháza
Lórév
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
13.14. Szentendrei Járási Hivatal
Székhely: Szentendre
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pomáz
Pócsmegyer
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
13.15. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Székhely: Szigetszentmiklós
Délegyháza
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Majosháza
Szigethalom
Szigetszentmiklós
Taksony
Tököl
13.16. Szobi Járási Hivatal
Székhely: Szob
Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perőcsény
Szob
Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verőce
Zebegény

3369
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13.17. Váci Járási Hivatal
Székhely: Vác
Acsa
Csörög
Csővár
Galgagyörk
Kisnémedi
Kosd
Őrbottyán
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Sződ
Sződliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót
13.18. Vecsési Járási Hivatal
Székhely: Vecsés
Ecser
Maglód
Üllő
Vecsés
14. Somogy megye
14.1. Barcsi Járási Hivatal
Székhely: Barcs
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
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Tótújfalu
Vízvár
14.2. Csurgói Járási Hivatal
Székhely: Csurgó
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Őrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu
14.3. Fonyódi Járási Hivatal
Székhely: Fonyód
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Karád
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szőlősgyörök
Visz
14.4. Kaposvári Járási Hivatal
Székhely: Kaposvár
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bőszénfa
Büssü
Cserénfa
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Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kaposújlak
Kaposszerdahely
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kőkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
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Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
14.5. Marcali Járási Hivatal
Székhely: Marcali
Balatonberény
Balatonmáriafürdő
Balatonkeresztúr
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Főnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
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Vése
Vörs
14.6. Nagyatádi Járási Hivatal
Székhely: Nagyatád
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Tarany
14.7. Siófoki Járási Hivatal
Székhely: Siófok
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonőszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonvilágos
Bálványos
Kereki
Kötcse
Kőröshegy
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Szántód
Szólád
Teleki
Zamárdi
14.8. Tabi Járási Hivatal
Székhely: Tab
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
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Fiad
Kapoly
Kánya
Kára
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszőlős
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
15.1. Baktalórántházai Járási Hivatal
Székhely: Baktalórántháza
Baktalórántháza
Besenyőd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Ófehértó
Petneháza
Ramocsaháza
Rohod
15.2. Csengeri Járási Hivatal
Székhely: Csenger
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura
15.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal
Székhely: Fehérgyarmat
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló

3375
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Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
15.4. Ibrányi Járási Hivatal
Székhely: Ibrány
Balsa
Buj
Gávavencsellő
Ibrány
Nagyhalász
Paszab
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Tiszabercel
Tiszatelek
15.5. Kemecsei Járási Hivatal
Székhely: Kemecse
Berkesz
Beszterec
Demecser
Gégény
Kemecse
Kék
Nyírbogdány
Nyírtét
Székely
Tiszarád
Vasmegyer
15.6. Kisvárdai Járási Hivatal
Székhely: Kisvárda
Ajak
Anarcs
Dombrád
Döge
Fényeslitke
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Lövőpetri
Mezőladány
Nyírkarász
Nyírlövő
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz
15.7. Mátészalkai Járási Hivatal
Székhely: Mátészalka
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
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Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Őr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj
15.8. Nagykállói Járási Hivatal
Székhely: Nagykálló
Balkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
Szakoly
15.9. Nyírbátori Járási Hivatal
Székhely: Nyírbátor
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
15.10. Nyíregyházi Járási Hivatal
Székhely: Nyíregyháza
Apagy
Kálmánháza
Kótaj
Nagycserkesz
Napkor
Nyíregyháza
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Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Rakamaz
Sényő
Szabolcs
Timár
Tiszanagyfalu
Újfehértó
15.11. Tiszavasvári Járási Hivatal
Székhely: Tiszavasvári
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszavasvári
15.12. Vásárosnaményi Járási Hivatal
Székhely: Vásárosnamény
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Vámosatya
Vásárosnamény
15.13. Záhonyi Járási Hivatal
Székhely: Záhony
Benk
Eperjeske
Győröcske
Komoró
Mándok
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Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Záhony
Zsurk
16. Tolna megye
16.1. Bonyhádi Járási Hivatal
Székhely: Bonyhád
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Felsőnána
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mőcsény
Mucsfa
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Zomba
16.2. Dombóvári Járási Hivatal
Székhely: Dombóvár
Attala
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcső
Kocsola
Kurd
Lápafő
Nak
Szakcs
Várong
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16.3. Paksi Járási Hivatal
Székhely: Paks
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc
Tengelic
16.4. Szekszárdi Járási Hivatal
Székhely: Szekszárd
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Decs
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Várdomb
16.5. Tamási Járási Hivatal
Székhely: Tamási
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsőnyék
Fürged
Gyönk
Hőgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszőhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
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Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád
16.6. Tolnai Járási Hivatal
Székhely: Tolna
Bogyiszló
Fadd
Fácánkert
Tolna
17. Vas megye
17.1. Celldömölki Járási Hivatal
Székhely: Celldömölk
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
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17.2. Körmendi Járási Hivatal
Székhely: Körmend
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Molnaszecsőd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesrempehollós
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szaknyér
Szalafő
Szarvaskend
Szatta
Szőce
Vasalja
Velemér
Viszák
17.3. Kőszegi Járási Hivatal
Székhely: Kőszeg
Bozsok
Bük
Cák
Csepreg
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Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Iklanberény
Kiszsidány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Tormásliget
Tömörd
Velem
17.4. Sárvári Járási Hivatal
Székhely: Sárvár
Bejcgyertyános
Bögöt
Bögöte
Bő
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyőgér
Ölbő
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
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Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny
17.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal
Székhely: Szentgotthárd
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsőszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Kondorfa
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály
17.6. Szombathelyi Járási Hivatal
Székhely: Szombathely
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsőcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövő
Ják
Kisunyom
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbőd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
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Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye
17.7. Vasvári Járási Hivatal
Székhely: Vasvár
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Győrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petőmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár
18. Veszprém megye
18.1. Ajkai Járási Hivatal
Székhely: Ajka
Ajka
Csehbánya
Farkasgyepű
Halimba
Kislőd
Magyarpolány
Nyirád
Öcs
Szőc
Úrkút
Városlőd
18.2. Balatonalmádi Járási Hivatal
Székhely: Balatonalmádi
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Balatonakarattya
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Csajág
Felsőörs
Királyszentistván
Küngös
Litér
Papkeszi
18.3. Balatonfüredi Járási Hivatal
Székhely: Balatonfüred
Alsóörs
Aszófő
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
18.4. Devecseri Járási Hivatal
Székhely: Devecser
Adorjánháza
Apácatorna
Borszörcsök
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsősz
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
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Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Oroszi
Pusztamiske
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Tüskevár
Vid
18.5. Pápai Járási Hivatal
Székhely: Pápa
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
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Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Vaszar
Várkesző
Vinár
18.6. Sümegi Járási Hivatal
Székhely: Sümeg
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefő
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalameggyes
Zalaszegvár
18.7. Tapolcai Járási Hivatal
Székhely: Tapolca
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Köveskál
Kővágóörs
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
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Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp
18.8. Várpalotai Járási Hivatal
Székhely: Várpalota
Berhida
Jásd
Öskü
Ősi
Pétfürdő
Tés
Várpalota
Vilonya
18.9. Veszprémi Járási Hivatal
Székhely: Veszprém
Barnag
Bánd
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Pula
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vöröstó
18.10. Zirci Járási Hivatal
Székhely: Zirc
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Lókút
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Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyőr
Porva
Szápár
Zirc
19. Zala megye
19.1. Keszthelyi Járási Hivatal
Székhely: Keszthely
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsőpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
19.2. Lenti Járási Hivatal
Székhely: Lenti
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Hernyék
Iklódbördőce
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Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
19.3. Letenyei Járási Hivatal
Székhely: Letenye
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
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Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
19.4. Nagykanizsai Járási Hivatal
Székhely: Nagykanizsa
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsőrajk
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefő
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
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Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
19.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal
Székhely: Zalaegerszeg
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Búcsúszentlászló
Csatár
Csertalakos
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gutorfölde
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
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Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterfölde
Szentpéterúr
Teskánd
Tilaj
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
19.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal
Székhely: Zalaszentgrót
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbő
Kisvásárhely
Mihályfa
Nagygörbő
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
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Szalapa
Tekenye
Türje
Zalabér
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

2. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez
A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok
1. Értelmező rendelkezések
1.1. Az ellenőrzés formái:
a)
Törvényességi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy a vizsgált szerv a működése folyamatában
feladat- és hatáskörében a tevékenységét jogszerűen végzi.
b)
Szakszerűségi ellenőrzés: annak vizsgálata, hogy a vizsgált szerv a szakmai feladatok végrehajtását
a jogszabályok és belső szabályzatok, vezetői rendelkezések megtartásával végzi.
c)
Hatékonysági ellenőrzés: a vizsgált rendszer működése alkalmas-e a lehető legkisebb ráfordítással
a lehető legnagyobb eredményt elérni, rámutatva azokra a tervezési, szabályozási, szervezési,
fejlesztési, ösztönzési intézkedésekre, amelyekkel e követelmények elérhetők.
d)
Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli
nyilvántartások ellenőrzése.
1.2. Az ellenőrzés típusai:
a)
Átfogó ellenőrzés: a vizsgált szervek feladat- és hatáskörébe tartozó, meghatározott időszakra
vonatkozó – legalább négy éves ciklusonként végzett – törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági
és pénzügyi ellenőrzése.
b)
Témaellenőrzés: meghatározott téma, adott feladat ellátásának vizsgálata egy időszakban több
szervnél abból a célból, hogy a megállapítások eredményeként általánosítható következtetéseket
lehessen levonni, és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen tenni.
c)
Célellenőrzés: a vizsgált szervek meghatározott szakmai tevékenységének (meghatározott
ügyfajták), vagy a szakmai tevékenység meghatározott rész-szempont alapján történő vizsgálata.
d)
Utóellenőrzés: a vizsgált szervnél előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai és javaslatai
alapján megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásának vizsgálata.
1.3. Az ellenőrzés módjai különösen:
a)
helyszíni ellenőrzés,
b)
adat- és információkérés,
c)
iratellenőrzés.
1.4. Miniszter: a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter. A miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok
ellenőrzésére vonatkozó feladatait a mellékletben foglaltak szerint a területi közigazgatásért felelős
államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) útján látja el.
1.5. Minisztérium: a miniszter által vezetett minisztérium.
1.6. Szakmai irányító: a szakmai irányító miniszter, valamint az irányítási feladatai ellátásában közreműködő,
jogszabályban meghatározott központi államigazgatási szerv.
1.7. Ellenőrzési terv: a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket
tartalmazó éves terv.
1.8. Ellenőr: az ellenőrzési program alapján eljáró szerv által delegált, az ellenőrzésben részt vevő személy.
2. Ellenőrzési terv
2.1. Az Ellenőrzési tervet a miniszter minden év december 15-ig hagyja jóvá.
2.2. Az Ellenőrzési tervet a jóváhagyását követő naptári évre vonatkozóan kell kiadni.
2.3. Az Ellenőrzési terv tartalmazza a tervezett átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket.
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Az átfogó ellenőrzéseket a minisztérium határozza meg. Az átfogó ellenőrzésekben a minisztérium és
a szakmai irányítók vesznek részt. Az átfogó ellenőrzések tervezett időszakát a minisztérium minden év
november 1. napjáig megküldi a szakmai irányítóknak.
2.5. A szakmai irányító az átfogó ellenőrzések tervezett időpontjára tekintettel minden év november 20. napjáig
a 2.7. pontban meghatározott tartalommal javaslatot tesz a téma-, cél- és utóellenőrzésekre.
2.6. A minisztérium a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekre figyelemmel készíti el
a végleges Ellenőrzési tervet.
2.7. Az Ellenőrzési terv egyes ellenőrzésenként tartalmazza:
a)
az ellenőrzéssel érintett fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy valamely szervezeti egységének
megnevezését,
b)
az ellenőrzést végző szerv megnevezését,
c)
az ellenőrizendő időszakot,
d)
az ellenőrzések ütemezését,
e)
az ellenőrzés típusát,
f)
az ellenőrzés formáját,
g)
az ellenőrzés módját,
h)
az ellenőrzés tárgyát.
2.8. A jóváhagyott Ellenőrzési terv másolatát a minisztérium minden év december 31. napjáig megküldi
valamennyi szakmai irányító, valamint fővárosi és megyei kormányhivatal részére.
2.9.
Soron kívüli átfogó ellenőrzéseket a miniszter rendelhet el.
2.10. Soron kívüli téma-, cél- és utóellenőrzéseket a vizsgált szerv által ellátott államigazgatási feladatok
tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szakmai irányító miniszter rendelhet el.
2.11. Az államtitkár kezdeményezheti a miniszternél az Ellenőrzési terv módosítását.
2.12. Soron kívüli ellenőrzés elrendelése esetén az Ellenőrzési terv módosítása nem szükséges.
3. Ellenőrzési program
3.1. Az Ellenőrzési tervben szereplő egyes ellenőrzések végrehajtására ellenőrzésenként részletes ellenőrzési
programot (a továbbiakban: ellenőrzési program) kell készíteni.
3.2. Az átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot – a szakmai irányítók javaslatának kikérését
követően – a minisztérium készíti elő.
3.3. Az egyes átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot az államtitkár hagyja jóvá.
3.4. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot
a szakmai irányító készíti el, és legkésőbb az ellenőrzés megkezdését megelőzően 15 nappal tájékoztatásul
megküldi az államtitkárnak.
3.5. Az ellenőrzési program végrehajtása az ellenőrzés lefolytatásából és az összefoglaló jelentés elkészítéséből
áll.
3.6. Az ellenőrzési program végrehajtására legfeljebb 70 nap áll rendelkezésre. Átfogó ellenőrzés esetén
az ellenőrzés lefolytatására és a részjelentés elkészítésére legfeljebb 40 nap, a végleges összefoglaló
jelentés elkészítésére legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre. A helyszíni ellenőrzést az átfogó ellenőrzés kezdő
időpontjától számított 20 napon belül le kell folytatni.
3.7. Átfogó ellenőrzés esetén az ellenőrzés lefolytatására fordítható időtartamot – figyelemmel a 3.6. pontban
foglaltakra – az ellenőrzést lefolytató szerv állapítja meg, melyet a minisztérium az ellenőrzési programban
rögzít.
3.8. Az ellenőrzési program tartalmazza:
a)
az ellenőrzés alá vont fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy valamely szervezeti egységének
megnevezését,
b)
az ellenőrzés témáját (tárgykörét), célját,
c)
az ellenőrzés típusának, formájának és módjának megjelölését,
d)
az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,
e)
az ellenőrzést végző szervezetek, szervezeti egységek megnevezését,
f)
az ellenőrzés részletes feladatait, az alkalmazott módszereket,
g)
az ellenőrizendő időszakot,
h)
az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők) számát, valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését,
a feladat megosztását,
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az ellenőrzés tervezett kezdő időpontját, a rész- és az összefoglaló jelentés elkészítésének
határidejét,
j)
a kiállítás keltét,
k)
a jóváhagyásra jogosult aláírását.
4. Ellenőrzési program végrehajtására vonatkozó rész- és összefoglaló jelentés
4.1. Az egyes ellenőrzési programok végrehajtásáról, megállapításairól az adatokkal és tényekkel alátámasztott
értékelésről, következtetésekről, megállapításokról összefoglaló jelentés készül.
4.2. Az átfogó ellenőrzések összefoglaló jelentését az államtitkár hagyja jóvá. A szakmai irányítók által javasolt
téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült
összefoglaló jelentést a szakmai irányító hagyja jóvá.
4.3. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program
végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetét a szakmai irányító az elkészítését
követő 15. napig megküldi az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és az államtitkárnak
véleményezés céljából. A fővárosi és megyei kormányhivatal és az államtitkár a szakmai irányítók által
javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban
készült összefoglaló jelentés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról 15 napon belül tájékoztatja a szakmai
irányítót. A fővárosi és megyei kormányhivatal álláspontját egyidejűleg tájékoztatásul a minisztérium részére
is megküldi. A végleges összefoglaló jelentést a szakmai irányító tájékoztatásul megküldi az államtitkárnak.
4.4. Az egyes átfogó ellenőrzéseknél az átfogó ellenőrzésben részt vevő szervek az általuk lefolytatott
ellenőrzésekről – az összefoglaló jelentés tartalmi elemeinek figyelembevételével – részjelentést készítenek,
amelyet a jóváhagyott ellenőrzési programban meghatározott időpontig megküldenek a minisztérium
részére.
4.5. Átfogó ellenőrzések esetén az összefoglaló jelentés tervezetét a minisztérium megküldi az ellenőrzött
szervnek, aki az ellenőrzés megállapításaira annak kézhezvételétől számított 8 napon belül indokolással
ellátott észrevételt tehet. Az indokolással ellátott észrevételeket a minisztérium megküldi az ellenőrző
szerveknek, akik annak kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatják a minisztériumot
az észrevételek elfogadásával kapcsolatos álláspontjukról.
4.6. Átfogó ellenőrzések esetén az el nem fogadott érdemi észrevételek megtárgyalásával összefüggésben
az ellenőrzés vezetőjének vezetésével a minisztérium egyeztető értekezletet szervez. Az egyeztető
értekezleten a kizárólag szakmai tárgyú kérdésekről a szakmai irányító dönt. Amennyiben az egyeztető
értekezletet követően nem kizárólag szakmai tárgyú vitás kérdés marad fenn, akkor az észrevétel
elfogadásáról vagy elutasításáról az ellenőrzés vezetője – a fővárosi és megyei kormányhivatal és a szakmai
irányító véleményének bemutatását tartalmazó – javaslatára az államtitkár dönt.
4.7. Az összefoglaló jelentés tartalmazza
a)
az ellenőrzés típusát, módját,
b)
az ellenőrzött szerv (szervezeti egység) megnevezését,
c)
az ellenőrzés tárgyát,
d)
az ellenőrzött időszak feltüntetését,
e)
az ellenőrzés kezdő és záró napjának, valamint az ellenőrzésre fordított munkanapok számának
feltüntetését embernapban számítva,
f)
az ellenőrzés vezetőjének megnevezését,
g)
az ellenőrzésben részt vett személyek (kormánytisztviselők, külső szakértők) megnevezését,
h)
az ellenőrzés módszerét (helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés stb.),
i)
az ellenőrzési célok megvalósulását,
j)
az ellenőrzés megállapításait és következtetéseit,
k)
szükség esetén javaslattételt intézkedési terv készítésére,
l)
a keltezést, valamint a jóváhagyásra jogosult aláírását.
4.8. Az embernap számításánál egy embernapnak az ellenőrzésben résztvevő egy személy által az ellenőrzésre
fordított egy munkanapját kell figyelembe venni.
5. Ellenőrzés vezetője
5.1. Az államtitkár az átfogó ellenőrzések ellenőrzési programjának végrehajtása érdekében a minisztérium
vezető beosztású kormánytisztviselői közül kijelöli az ellenőrzés vezetőjét.
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Az ellenőrzés vezetője
a)
irányítja és koordinálja az ellenőrzés végrehajtásában résztvevők feladatait,
b)
kiállítja az ellenőrzésekben közreműködő ellenőrök, külső szakértők megbízólevelét,
c)
dönt az ellenőrökkel kapcsolatos kizárási kérdésekben,
d)
az ellenőrzési program végrehajtása érdekében jogosult egyedi utasítás kiadására az ellenőrzéssel
összefüggő feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
e)
jogosult az ellenőrzéssel összefüggésben jelentéstételre vagy beszámoltatásra való kötelezésre,
f)
az ellenőrzési programban foglaltakon túlmenően meghatározhatja a konkrét ellenőrizendő
témaköröket.
5.3. Az ellenőrzés vezetőjének munkáját a minisztérium segíti.
5.4. A megbízólevélnek tartalmaznia kell
a)
az ellenőrök nevét, beosztását személyazonosításra alkalmas igazolványának számát,
b)
az ellenőrzés helyére, az ellenőrzési programra való utalást,
c)
az ellenőrzés végrehajtására, eljárási rendjére vonatkozó jogszabály megnevezését,
d)
a megbízólevél érvényességét,
e)
a kiállítás keltét,
f)
a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.
5.5. Az ellenőrzés vezetőjének megbízatása az összefoglaló jelentés jóváhagyásával szűnik meg.
6. Az ellenőrzés részletes szabályai
6.1. Az ellenőrzések végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az ellenőrzésekben résztvevő
szervek közösen biztosítják.
6.2. Az ellenőrzés során az ellenőrzésben nem vehet részt
a)
aki az ellenőrzött szerv vezető beosztású kormánytisztviselőjének hozzátartozója,
b)
akinek az ellenőrzött szervnél, vagy annak jogelődjénél az ellenőrzést megelőző 3 évben
foglalkoztatásra irányuló jogviszonya állt fenn, továbbá
c)
akitől az ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása egyéb okból nem várható el.
6.3. Az ellenőr a vele szemben fennálló kizárási okot köteles haladéktalanul bejelenteni az ellenőrzés vezetőjénél.
6.4. Az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, főigazgatója jogosult a kizárási okot
bejelenteni az ellenőrzés vezetőjénél.
6.5. Az ellenőrzés vezetőjének kizárásáról az államtitkár rendelkezik. Az ellenőrzés vezetőjének kizárása esetén
az államtitkár új ellenőrzési vezetőt jelöl ki.
7. Helyszíni ellenőrzés
7.1. A helyszíni ellenőrzést – az ellenőrzés vezetője eltérő utasításának hiányában – annak megkezdése előtt
legalább 10 nappal korábban írásban be kell jelenteni az ellenőrizendő szerv vezetőjének, kivéve, ha ez az
ellenőrzés célját veszélyeztetné.
7.2. A helyszíni ellenőrzés az ellenőrzött szervnél folytatott, annak teljes tevékenységéről, vagy egy
meghatározott részéről a munkafolyamatokba történő betekintés, az iratok tanulmányozása, valamint interjú
útján szerzett megfigyeléseken, összehasonlító értékeléseken, megállapításokon alapuló vizsgálati módszer.
7.3. A helyszíni ellenőrzést – a lehetőségekhez képest – úgy kell ütemezni és lefolytatni, hogy az a legkisebb
mértékben és a legrövidebb ideig zavarja az ellenőrzött szerv tevékenységét a feladatok ellátásában,
ugyanakkor az ellenőrzés alaposságát ne veszélyeztesse, továbbá az indokolatlan gyorsaság ne idézze elő
az adat-, és információkérés folyamatos kiegészítésének szükségességét.
8. Adat- és információkérés
8.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzési program végrehajtása érdekében
a)
a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységének és működésének főbb jellemzőiről,
belső szabályozottságáról, a szabályozás hatásfokáról, a feladataik teljesítésének jogszerűségéről
és eredményességéről, a szervek tevékenységével és működésével kapcsolatban felmerült
szabályozási igényekről,
b)
a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományáról, a fegyelmi és kártérítési eljárásokról,
a személyi állomány képzettségéről, a képzési igényekről és lehetőségekről, a képzés és
továbbképzés meghatározott irányainak teljesüléséről,
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a fővárosi és megyei kormányhivatalok és működési környezetük (az együttműködő központi
államigazgatási szervek helyi szervei, önkormányzati szervek, a lakosság, valamint egyéb
szervezetek) kapcsolatáról, valamint
d)
az ellenőrzött tevékenységgel összefüggő egyéb
adatot és információt kérni.
9. Iratellenőrzés
9.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzés lefolytatása során iratokat bekérni az ellenőrzött szervtől.
9.2. Az ellenőrzött szerv az iratbekérési megkereséstől számított 5 napon belül az iratbekérésnek eleget tesz.
10. Ellenőrzési jegyzőkönyv
10.1. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során olyan tény, adat, információ jut az ellenőr tudomására, amely
akár büntető, szabálysértési, kártérítési, vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését teszi indokolttá, az ellenőr
ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.
10.2. Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza különösen
a)
az ellenőrzést végző szervezet megnevezését,
b)
az ellenőrzés alá vont szerv megnevezését,
c)
az ellenőrzés témáját, tárgykörét, célját,
d)
az ellenőrzés típusának megjelölését,
e)
az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,
f)
az ellenőrzésnél alkalmazott módszereket,
g)
az ellenőrzött időszakot,
h)
az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők), valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését,
megbízólevelük számát, a feladat megosztását,
i)
az ellenőrzés napját, időpontját,
j)
a felelősség megállapításának alapjául szolgáló mulasztásokat, szabálytalanságokat, hivatkozással
a megállapításokat alátámasztó bizonyítékokra,
k)
a felelős személyek nevét és beosztását,
l)
a felelősként megjelölt személy nyilatkozatát, hogy a jegyzőkönyv egy példányát átvette,
az abban foglaltakat megértette, továbbá, hogy a jegyzőkönyvi megállapításokra 8 napon belül
észrevételeket tehet, valamint
m)
a jegyzőkönyv kiállításának helyét, keltét, az ellenőr és a felelősként megjelölt személy aláírását.
11. Az ellenőrzés befejezését követő intézkedések
11.1. Az átfogó ellenőrzés során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése érdekében
az államtitkár az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges összefoglaló jelentés megküldésével egyidejűleg
intézkedési terv elkészítésére kéri fel.
11.2. A téma-, cél- és utóellenőrzések során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése
érdekében a szakmai irányító az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges összefoglaló jelentés megküldésével
egyidejűleg intézkedési terv elkészítésére kéri fel, melyet egyidejűleg tájékoztatás céljából megküld
az államtitkár részére.
11.3. Az intézkedési terv tervezetét legkésőbb az összefoglaló jelentés megküldésétől számított 30 napon belül
kell elkészíteni, a szakmai irányítóval egyeztetni, és jóváhagyás céljából
a)
átfogó ellenőrzés esetén az államtitkárhoz, vagy
b)
téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a szakmai irányítóhoz – az államtitkár egyidejű tájékoztatása
mellett –
felterjeszteni.
11.4. A jóváhagyott intézkedési terv tartalmazza
a)
a végrehajtandó intézkedéseket,
b)
a végrehajtás személyi felelőseit, valamint
c)
az ezek végrehajtására rendelkezésre álló határidőket.
11.5. Az intézkedési tervben meghatározott végrehajtási felelősök az adott feladat végrehajtásáról a határidő
lejártát követő 15 napon belül írásbeli beszámolót készítenek, amelyet
a)
átfogó ellenőrzés esetén az államtitkárnak, vagy
b)
téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a szakmai irányítónak – az államtitkár egyidejű tájékoztatása
mellett –
megküldenek.
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12. Az ellenőr jogai és kötelezettségei
12.1. Az ellenőr köteles
a)
az ellenőrzésre felkészülni, az ellenőrzött szerv működésére vonatkozó adatokat előzetesen
beszerezni, a tevékenységre vonatkozó szabályozást megismerni,
b)
a helyszíni ellenőrzés előtt az ellenőrizendő szerv, hivatali egység vezetőjénél bejelenteni
az ellenőrzés megkezdését és felmutatni a megbízólevelet, kivéve, ha ez az ellenőrzés célját
veszélyeztetné,
c)
az ellenőrzés során feltárt jogsértést vagy jelentős szabálytalanságot, fegyelemsértést soron kívül
jelenteni az ellenőrzött szerv vezetőjének és az ellenőrzés vezetőjének, valamint az érintett személyt
tájékoztatni a feltárt szabálytalanságról,
d)
az ellenőrzött szerv észrevételeit meghallgatni, és ha azok megalapozottak, figyelembe venni,
e)
az ellenőrzés során tett bejelentéseket, panaszokat megvizsgálni és a szükséges intézkedéseket
kezdeményezni,
f)
a tudomására jutott adatok tekintetében a minősített adatokat, magántitkot megtartani,
g)
az ellenőrzés megállapításait – az ellenőrzés befejezését követően – az ellenőrzött szervezeti egység
vezetőjével teljes egészében, a felelősként megjelölt személyekkel a rájuk vonatkozó mértékben
ismertetni,
h)
ha az ellenőrzés során tett megállapítások indokolják – az ügy jellegétől függően – büntető-,
szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítását kezdeményezni,
i)
megállapításait jelentésben rögzíteni.
12.2. Az ellenőr jogosult
a)
az előírt rend megtartásával az ellenőrzött szerv hivatali helyiségeibe belépni,
b)
a szerv tevékenységével összefüggő iratokba, nyilvántartásokba, adatkezelési rendszerekbe
betekinteni, az eredeti okmányokat átvenni, vagy azokról – az ügykezelési szabályok betartásával –
másolatot készíteni,
c)
a minősített adatok kezelésére, a biztonsági előírásokra vonatkozó szabályok megtartásával
a szükséges okmányokat tanulmányozni,
d)
szóban vagy írásban tájékoztatást kérni, személyeket szóban vagy jegyzőkönyvben meghallgatni,
kérdőívek kitöltésére felhívni,
e)
jogsértésre, súlyos szabálytalanságra, fegyelmi vétségre utaló adatokat tartalmazó okiratot
a jegyzőkönyvhöz, illetve jelentéséhez csatolás céljából – átvételi elismervény ellenében – bevonni,
f)
szakértő, szaktanácsadó bevonását kezdeményezni,
g)
a feladatokat eredményesen ellátók elismerésére és a vétkesen mulasztók felelősségre vonására
javaslatot tenni.
12.3. Az ellenőr felelős
a)
az ellenőrzés szakszerű elvégzéséért,
b)
az ellenőrzési program által meghatározott körben minden lényeges tény megállapításáért és
a megállapítások helytállóságáért.
12.4. Ha az ellenőr a tudomására jutott jogsértés, súlyos szabálytalanság esetén az előírt módon nem intézkedik,
az ebből adódó következményekért fegyelmi és kártérítési felelősség terheli.
13. Az ellenőrzött szerv vezetőjének jogai és kötelezettségei
13.1. Az ellenőrzött szerv vezetője köteles
a)
az ellenőrzést végző szervet és az ellenőrt feladataik ellátásában segíteni, az általuk kért
tájékoztatást megadni, adatokat, iratokat rendelkezésre bocsátani,
b)
biztosítani az ellenőrzést végző szerv munkatársainak helyszíni munkafeltételeit, az ellenőrzési
jogosultságuk gyakorlását.
13.2. Az ellenőrzött szerv vezetője felel az ellenőrzött szervnél a megállapítások és javaslatok alapján – szükség
esetén – végrehajtandó intézkedések megvalósulásáért.
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3. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

Megszűnő környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség

Jogutód
fővárosi és megyei kormányhivatal

1.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Csongrád Megyei Kormányhivatal

2.

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Baranya Megyei Kormányhivatal

3.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

4.

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

5.

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormányhivatal

6.

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Pest Megyei Kormányhivatal

7.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Fejér Megyei Kormányhivatal

8.

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

9.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Vas Megyei Kormányhivatal

10.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A Kormány 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelete
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi
területéről
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, mint állami foglalkoztatási szervnek
az általános szabályoktól eltérő illetékességi területét az 1. melléklet határozza meg.
2. §		
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez
1. Budapest Főváros Kormányhivatala
1.1. III. Kerületi Hivatala
1.1.1.
Székhelye: 1039 Budapest III. Heltai Jenő tér 7.
1.1.2.
Illetékesség: I., II., III. kerület
1.2. IV. Kerületi Hivatala
1.2.1.
Székhelye: 1043 Budapest IV. Kassai utca 24/b.
1.2.2.
Illetékesség: IV., XIV., XV. kerület
1.3. VIII. Kerületi Hivatala
1.3.1.
Székhelye: 1082 Budapest VIII. Kisfaludy u. 11.
1.3.2.
Illetékesség: V., VII., VIII. kerület
1.4. IX. Kerületi Hivatala
1.4.1.
Székhelye: 1092 Budapest IX. Ráday u. 42–44.
1.4.2.
Illetékesség: IX., XI., XII., XXII. kerület
1.5. IX. Kerületi Hivatala
1.5.1.
Székhelye: 1096 Budapest IX. Haller u. 6.
1.5.2.
Illetékesség: Fővárosi hajléktalan álláskeresők ügyeinek intézése
1.6. XIII. Kerületi Hivatala
1.6.1.
Székhelye: 1137 Budapest XIII. Katona József u. 25.
1.6.2.
Illetékesség: VI., XIII. kerület
1.7. XVI. Kerületi Hivatala
1.7.1.
Székhelye: 1163 Budapest XVI. Vívó u. 2.
1.7.2.
Illetékesség: X., XVI., XVII. kerület
1.8. XVIII. Kerületi Hivatala
1.8.1.
Székhelye: 1181 Budapest XVIII. Darus u. 5.
1.8.2.
Illetékesség: XVIII., XIX. kerület
1.9. XX. Kerületi Hivatala
1.9.1.
Székhelye: 1203 Budapest XX. János utca 6.
1.9.2.
Illetékesség: XX., XXIII. kerület
1.10. XXI. Kerületi Hivatala
1.10.1. Székhelye: 1211 Budapest XXI. Mansfeld Péter u. 1.
1.10.2. Illetékesség: XXI. kerület
2. Baranya megye
2.1. Komlói Járási Hivatal
2.1.1. Székhelye: Komló
2.1.2. Illetékesség:
Alsómocsolád
Apátvarasd
Ág
Bakóca
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Felsőegerszeg
Geresdlak
Gerényes
Gödre
Hegyhátmaróc
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Hidas
Kárász
Kátoly
Kékesd
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Lovászhetény
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Martonfa
Mágocs
Mánfa
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Meződ
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Nagypall
Oroszló
Óbánya
Ófalu
Palé
Pécsvárad
Sásd
Szalatnak
Szágy
Szárász
Szászvár
Szellő
Tarrós
Tékes
Tormás
Tófű
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zengővárkony
2.2. Mohácsi Járási Hivatal
2.2.1. Székhelye: Mohács
2.2.2. Illetékesség:
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Borjád
Bóly
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Dunaszekcső
Erdősmárok
Feked
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szűr
Töttös
Udvar
Versend
Véménd
2.3. Pécsi Járási Hivatal
2.3.1. Székhelye: Pécs
2.3.2. Illetékesség:
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Hosszúhetény
Husztót
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Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfű
Ócsárd
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szőke
Szőkéd
2.4. Sellyei Járási Hivatal
2.4.1. Székhelye: Sellye
2.4.2. Illetékesség:
Adorjás
Baksa
Baranyahídvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsőszentmárton
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
Kisszentmárton
Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
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Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
Sósvertike
Tengeri
Téseny
Vajszló
Vejti
Zaláta
2.5. Siklósi Járási Hivatal
2.5.1. Székhelye: Siklós
2.5.2. Illetékesség:
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Beremend
Bisse
Cún
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Lapáncsa
Magyarbóly
Márfa
Márok
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Palkonya
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2.6.
2.6.1.
2.6.2.

2.7.
2.7.1.
2.7.2.

Peterd
Pécsdevecser
Rádfalva
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Villány
Villánykövesd
Vokány
Szentlőrinci Járási Hivatal
Székhelye: Szentlőrinc
Illetékesség:
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentkatalin
Szentlőrinc
Velény
Zók
Szigetvári Járási Hivatal
Székhelye: Szigetvár
Illetékesség:
Almamellék
Almáskeresztúr
Basal
Bánfa
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertő
Dencsháza
Endrőc
Gyöngyösmellék
Hobol
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Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nemeske
Nagyváty
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentegát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor
3. Bács-Kiskun megye
3.1. Bajai Járási Hivatal
3.1.1. Székhelye: Baja
Munkaerőpiaci pont: Bácsalmás
3.1.2. Illetékesség:
Baja
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Csikéria
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
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3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Tataháza
Vaskút
Kalocsai Járási Hivatal
Székhelye: Kalocsa
Illetékesség:
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktő
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód
Kecskeméti Járási Hivatal
Székhelye: Kecskemét
Illetékesség:
Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Fülöpjakab
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Nyárlőrinc
Orgovány
Városföld
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3.4. Kiskőrösi Járási Hivatal
3.4.1. Székhelye: Kiskőrös
3.4.2. Illetékesség:
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Fülöpszállás
Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
3.5. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
3.5.1. Székhelye: Kiskunfélegyháza
3.5.2. Illetékesség:
Bugac
Bugacpusztaháza
Gátér
Kiskunfélegyháza
Pálmonostora
Petőfiszállás
3.6. Kiskunhalasi Járási Hivatal
3.6.1. Székhelye: Kiskunhalas
Munkarőpiaci pont: Jánoshalma
3.6.2. Illetékesség:
Balotaszállás
Borota
Harkakötöny
Jánoshalma
Kelebia
Kéleshalom
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Mélykút
Pirtó
Rém
Tompa
Zsana
3.7. Kiskunmajsai Járási Hivatal
3.7.1. Székhelye: Kiskunmajsa
3.7.2. Illetékesség:
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank
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3.8. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
3.8.1. Székhelye: Kunszentmiklós
3.8.2. Illetékesség:
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
3.9. Tiszakécskei Járási Hivatal
3.9.1. Székhelye: Tiszakécske
3.9.2. Illetékesség:
Lakitelek
Szentkirály
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
4. Békés megye
4.1. Békési Járási Hivatal
4.1.1. Székhelye: Békés
4.1.2. Illetékesség:
Békés
Bélmegyer
Kamut
Köröstarcsa
Mezőberény
Murony
Tarhos
4.2. Békéscsabai Járási Hivatal
4.2.1. Székhelye: Békéscsaba
4.2.2. Illetékesség:
Békéscsaba
Csabaszabadi
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós
4.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal
4.3.1. Székhelye: Gyomaendrőd
4.3.2. Illetékesség:
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Hunya
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4.4. Gyulai Járási Hivatal
4.4.1. Székhelye: Gyula
4.4.2. Illetékesség:
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lőkösháza
4.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal
4.5.1. Székhelye: Mezőkovácsháza
4.5.2. Illetékesség:
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
4.6. Orosházi Járási Hivatal
4.6.1. Székhelye: Orosháza
4.6.2. Illetékesség:
Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
4.7. Sarkadi Járási Hivatal
4.7.1. Székhelye: Sarkad
4.7.2. Illetékesség:
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Mezőgyán
Méhkerék
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány
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4.8. Szarvasi Járási Hivatal
4.8.1. Székhelye: Szarvas
4.8.2. Illetékesség:
Békésszentandrás
Csabacsűd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
4.9. Szeghalmi Járási Hivatal
4.9.1. Székhelye: Szeghalom
4.9.2. Illetékesség:
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztő
5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
5.1. Cigándi Járási Hivatal
5.1.1. Székhelye: Cigánd
5.1.2. Illetékesség:
Bodroghalom
Cigánd
Dámóc
Karcsa
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Ricse
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Zemplénagárd
5.2. Edelényi Járási Hivatal
5.2.1. Székhelye: Edelény
5.2.2. Illetékesség:
Abod
Balajt
Becskeháza
Boldva
Borsodszirák
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
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Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Komjáti
Lak
Ládbesenyő
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló
Ziliz
5.3. Encsi Járási Hivatal
5.3.1. Székhelye: Encs
5.3.2. Illetékesség:
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Felsőgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
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5.4.
5.4.1.
5.4.2.

5.5.
5.5.1.
5.5.2.

Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szemere
Gönci Járási Hivatal
Székhelye: Gönc
Illetékesség:
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Arka
Baskó
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Felsődobsza
Fony
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Pere
Regéc
Sima
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
Kazincbarcikai Járási Hivatal
Székhelye: Kazincbarcika
Illetékesség:
Alacska
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Felsőtelekes
Izsófalva
Kazincbarcika
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5.6.
5.6.1.
5.6.2.

5.7.
5.7.1.
5.7.2.

Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szuhakálló
Tardona
Vadna
Mezőcsáti Járási Hivatal
Székhelye: Mezőcsát
Illetékesség:
Ároktő
Gelej
Hejőpapi
Igrici
Mezőcsát
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
Mezőkövesdi Járási Hivatal
Székhelye: Mezőkövesd
Illetékesség:
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövő
Kács
Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta
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5.8. Miskolci Járási Hivatal
5.8.1. Székhelye: Miskolc
5.8.2. Illetékesség:
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bőcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szirmabesenyő
Újcsanálos
Varbó
5.9. Ózdi Járási Hivatal
5.9.1. Székhelye: Ózd
5.9.2. Illetékesség:
Arló
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
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Hangony
Járdánháza
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Sáta
Uppony
5.10. Putnoki Járási Hivatal
5.10.1. Székhelye: Putnok
5.10.2. Illetékesség:
Aggtelek
Alsószuha
Bánréve
Dövény
Dubicsány
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Gömörszőlős
Hét
Imola
Jákfalva
Jósvafő
Kánó
Kelemér
Királd
Putnok
Ragály
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Serényfalva
Szuhafő
Trizs
Zádorfalva
Zubogy
5.11. Sárospataki Járási Hivatal
5.11.1. Székhelye: Sárospatak
5.11.2. Illetékesség:
Bodrogolaszi
Erdőhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlő
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu

3419

3420

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

Viss
Zalkod
5.12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
5.12.1. Székhelye: Sátoraljaújhely
5.12.2. Illetékesség:
Alsóberecki
Alsóregmec
Bózsva
Felsőberecki
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nagyhuta
Nyíri
Pálháza
Pusztafalu
Sátoraljaújhely
Vágáshuta
Vilyvitány
5.13. Szerencsi Járási Hivatal
5.13.1. Székhelye: Szerencs
5.13.2. Illetékesség:
Alsódobsza
Bekecs
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
5.14. Szikszói Járási Hivatal
5.14.1. Székhelye: Szikszó
5.14.2. Illetékesség:
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Felsővadász
Gadna
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Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kázsmárk
Kiskinizs
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Pamlény
Rásonysápberencs
Selyeb
Szászfa
Szentistvánbaksa
Szikszó
5.15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal
5.15.1. Székhelye: Tiszaújváros
5.15.2. Illetékesség:
Girincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőszalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros
5.16. Tokaji Járási Hivatal
5.16.1. Székhelye: Tokaj
5.16.2. Illetékesség:
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdőbénye
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj
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6. Csongrád megye
6.1. Csongrádi Járási Hivatal
6.1.1. Székhelye: Csongrád
6.1.2. Illetékesség:
Csanytelek
Csongrád
Felgyő
Tömörkény
6.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
6.2.1. Székhelye: Hódmezővásárhely
6.2.2. Illetékesség:
Hódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
6.3. Kisteleki Járási Hivatal
6.3.1. Székhelye: Kistelek
6.3.2. Illetékesség:
Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer
6.4. Makói Járási Hivatal
6.4.1. Székhelye: Makó
6.4.2. Illetékesség:
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros
6.5. Mórahalmi Járási Hivatal
6.5.1. Székhelye: Mórahalom
6.5.2. Illetékesség:
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
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Zákányszék
Zsombó
6.6. Szegedi Járási Hivatal
6.6.1. Székhelye: Szeged
6.6.2. Illetékesség:
Algyő
Deszk
Domaszék
Dóc
Ferencszállás
Klárafalva
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
6.7. Szentesi Járási Hivatal
6.7.1. Székhelye: Szentes
6.7.2. Illetékesség:
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytőke
Szegvár
Szentes
7. Fejér megye
7.1. Bicskei Járási Hivatal
7.1.1. Székhelye: Bicske
7.1.2. Illetékesség:
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vértesacsa
Vértesboglár
7.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal
7.2.1. Székhelye: Dunaújváros
7.2.2. Illetékesség:
Adony
Baracs
Beloiannisz
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7.3.
7.3.1.
7.3.2.

7.4.
7.4.1.
7.4.2.

7.5.
7.5.1.
7.5.2.

7.6.
7.6.1.
7.6.2.

Besnyő
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Előszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezőfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Enyingi Járási Hivatal
Székhelye: Enying
Illetékesség:
Dég
Enying
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Szabadhidvég
Gárdonyi Járási Hivatal
Székhelye: Gárdony
Illetékesség:
Gárdony
Kápolnásnyék
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Sukoró
Szabadegyháza
Velence
Vereb
Zichyújfalu
Martonvásári Járási Hivatal
Székhelye: Ercsi
Illetékesség:
Baracska
Ercsi
Gyúró
Kajászó
Martonvásár
Ráckeresztúr
Tordas
Vál
Móri Járási Hivatal
Székhelye: Mór
Illetékesség:
Bakonycsernye
Balinka
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7.7.
7.7.1.
7.7.2.

7.8.
7.8.1.
7.8.2.

Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
Sárbogárdi Járási Hivatal
Székhelye: Sárbogárd
Illetékesség:
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Igar
Mezőszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Vajta
Székesfehérvári Járási Hivatal
Székhelye: Székesfehérvár
Illetékesség:
Aba
Bakonykúti
Csór
Csősz
Füle
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Káloz
Kőszárhegy
Lovasberény
Moha
Nádasdladány
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Zámoly
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8. Győr-Moson-Sopron megye
8.1. Csornai Járási Hivatal
8.1.1. Székhelye: Csorna
8.1.2. Illetékesség:
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bodonhely
Bogyoszló
Bősárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
8.2. Győri Járási Hivatal
8.2.1. Székhelye: Győr
8.2.2. Illetékesség:
Abda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bezi
Börcs
Bőny
Csikvánd
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Écs
Fehértó
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Felpéc
Fenyőfő
Gönyű
Gyarmat
Gyömöre
Győr
Győrasszonyfa
Győrladamér
Győrság
Győrsövényház
Győrszemere
Győrújbarát
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbabot
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezőörs
Mérges
Mosonszentmiklós
Mórichida
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábacsécsény
Rábapatona
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Szerecseny
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényő
Tét
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének
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8.3. Kapuvári Járási Hivatal
8.3.1. Székhelye: Kapuvár
8.3.2. Illetékesség:
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
8.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
8.4.1. Székhelye: Mosonmagyaróvár
8.4.2. Illetékesség:
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog
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8.5. Soproni Járási Hivatal
8.5.1. Székhelye Sopron
8.5.2. Illetékesség:
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
9. Hajdú-Bihar megye
9.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal
9.1.1. Székhelye: Balmazújváros
9.1.2. Illetékesség:
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Tiszacsege
Újszentmargita
9.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal
9.2.1. Székhelye: Berettyóújfalu
Munkaerőpiaci pont: Biharkeresztes
Munkaerőpiaci pont: Komádi
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9.2.2. Illetékesség
Ártánd
Bakonszeg
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmő
Darvas
Furta
Gáborján
Hencida
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
9.3. Debreceni Járási Hivatal
9.3.1. Székhelye: Debrecen
9.3.2. Illetékesség:
Debrecen
Hajdúsámson
9.4. Derecskei Járási Hivatal
9.4.1. Székhelye: Derecske
Munkaerőpiaci pont: Létavértes
9.4.2. Illetékesség:
Derecske
Esztár
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Pocsaj
Sáránd
Tépe
9.5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
9.5.1. Székhelye: Hajdúböszörmény
9.5.2. Illetékesség:
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
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9.6. Hajdúhadházi Járási Hivatal
9.6.1. Székhelye: Hajdúhadház
9.6.2. Illetékesség:
Bocskaikert
Hajdúhadház
Téglás
9.7. Hajdúnánási Járási Hivatal
9.7.1. Székhelye: Hajdúnánás
Munkaerőpiaci pont: Polgár
9.7.2. Illetékesség:
Folyás
Görbeháza
Hajdúnánás
Polgár
Tiszagyulaháza
Újtikos
9.8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
9.8.1. Székhelye: Hajdúszoboszló
9.8.2. Illetékesség:
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
Nádudvar
9.9. Nyíradonyi Járási Hivatal
9.9.1. Székhelye: Nyíradony
Munkaerőpiaci pont: Vámospércs
9.9.2. Illetékesség:
Álmosd
Bagamér
Fülöp
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Újléta
Vámospércs
9.10. Püspökladányi Járási Hivatal
9.10.1. Székhelye: Püspökladány
9.10.2. Illetékesség:
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
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10. Heves megye
10.1. Egri Járási Hivatal
10.1.1. Székhelye: Eger
10.1.2. Illetékesség:
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Feldebrő
Felsőtárkány
Hevesaranyos
Kerecsend
Maklár
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Szarvaskő
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnaszentmária
Verpelét
10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal
10.2.1. Székhelye: Füzesabony
10.2.2. Illetékesség:
Aldebrő
Besenyőtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlőrincfalva
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10.3. Gyöngyösi Járási Hivatal
10.3.1. Székhelye: Gyöngyös
10.3.2. Illetékesség:
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szűcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
10.4. Hatvani Járási Hivatal
10.4.1. Székhelye: Hatvan
10.4.2. Illetékesség:
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lőrinci
Nagykökényes
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
10.5. Hevesi Járási Hivatal
10.5.1. Székhelye: Heves
10.5.2. Illetékesség:
Átány
Boconád
Erdőtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
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Kömlő
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
10.6. Pétervásárai Járási Hivatal
10.6.1. Székhelye: Pétervására
10.6.2. Illetékesség:
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszék
Erdőkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó
11. Jász-Nagykun-Szolnok megye
11.1. Jászberényi Járási Hivatal
11.1.1. Székhelye: Jászberény
11.1.2. Illetékesség:
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

Jásztelek
Pusztamonostor
11.2. Karcagi Járási Hivatal
11.2.1. Székhelye: Karcag
11.2.2. Illetékesség:
Berekfürdő
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras
11.3. Kunhegyesi Járási Hivatal
11.3.1. Székhelye: Kunhegyes
11.3.2. Illetékesség:
Abádszalók
Kunhegyes
Tiszabő
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora
11.4. Kunszentmártoni Járási Hivatal
11.4.1. Székhelye: Kunszentmárton
11.4.2. Illetékesség:
Cibakháza
Cserkeszőlő
Csépa
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
11.5. Mezőtúri Járási Hivatal
11.5.1. Székhelye: Mezőtúr
11.5.2. Illetékesség:
Kétpó
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Túrkeve
11.6. Szolnoki Járási Hivatal
11.6.1. Székhelye: Szolnok
11.6.2. Illetékesség:
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kőtelek
Martfű
Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
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Szászberek
Szolnok
Tiszajenő
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
11.7. Tiszafüredi Járási Hivatal
11.7.1. Székhelye: Tiszafüred
11.7.2. Illetékesség:
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
11.8. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
11.8.1. Székhelye: Törökszentmiklós
11.8.2. Illetékesség:
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Törökszentmiklós
12. Komárom-Esztergom megye
12.1. Esztergomi Járási Hivatal
12.1.1. Székhelye: Esztergom
Munkaerőpiaci pont: Dorog
12.1.2. Illetékesség:
Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
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Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny
12.2. Kisbéri Járási Hivatal
12.2.1. Székhelye: Kisbér
12.2.2. Illetékesség:
Aka
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
12.3. Komáromi Járási Hivatal
12.3.1. Székhelye: Komárom
12.3.2. Illetékesség:
Almásfüzitő
Ács
Bana
Bábolna
Csém
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
12.4. Oroszlányi Járási Hivatal
12.4.1. Székhelye: Oroszlány
12.4.2. Illetékesség:
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlőd
Oroszlány
Szákszend
12.5. Tatai Járási Hivatal
12.5.1. Székhelye: Tata
12.5.2. Illetékesség:
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
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Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna
12.6. Tatabányai Járási Hivatal
12.6.1. Székhelye: Tatabánya
12.6.2. Illetékesség:
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszőlős
13. Nógrád megye
13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal
13.1.1. Székhelye: Balassagyarmat
13.1.2. Illetékesség:
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Őrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény
13.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal
13.2.1. Székhelye: Bátonyterenye
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13.2.2. Illetékesség:
Bátonyterenye
Dorogháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nemti
Szuha
13.3. Pásztói Járási Hivatal
13.3.1. Székhelye: Pásztó
13.3.2. Illetékesség:
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Felsőtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszőlős
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
13.4. Rétsági Járási Hivatal
13.4.1. Székhelye: Rétság
13.4.2. Illetékesség:
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
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Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
13.5. Salgótarjáni Járási Hivatal
13.5.1. Székhelye: Salgótarján
13.5.2. Illetékesség:
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátraszele
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Sámsonháza
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Vizslás
Zabar
13.6. Szécsényi Járási Hivatal
13.6.1. Székhelye: Szécsény
13.6.2. Illetékesség:
Endrefalva
Hollókő
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
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Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szalmatercs
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány
14. Pest megye
14.1. Budakeszi Járási Hivatal,
14.1.1. Székhelye: Budakeszi
Munkaerőpiaci pont: Budaörs
14.1.2. Illetékesség:
Biatorbágy
Budajenő
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszőlős
Solymár
Telki
Tinnye
Tök
Üröm
Zsámbék
14.2. Ceglédi Járási Hivatal
14.2.1. Székhelye: Cegléd
14.2.2. Illetékesség:
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dánszentmiklós
Jászkarajenő
Kocsér
Kőröstetétlen
Mikebuda
Nagykőrös
Nyársapát
Tápiószőlős
Törtel
Újszilvás

3441

3442

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

14.3. Dabasi Járási Hivatal
14.3.1. Székhelye: Dabas
14.3.2. Illetékesség:
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Felsőpakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Újhartyán
Újlengyel
14.4. Érdi Járási Hivatal
14.4.1. Székhelye: Érd
14.4.2. Illetékesség:
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint
14.5. Gödöllői Járási Hivatal
14.5.1. Székhelye: Gödöllő
14.5.2. Illetékesség:
Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdőkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllő
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Valkó
Vácegres
Vácszentlászló
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Veresegyház
Verség
Zsámbok
14.6. Monori Járási Hivatal
14.6.1. Székhelye: Monor
14.6.2. Illetékesség:
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrő
Káva
Maglód
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Pánd
Péteri
Pilis
Üllő
Vasad
Vecsés
14.7. Nagykátai Járási Hivatal
14.7.1. Székhelye: Nagykáta
14.7.2. Illetékesség:
Farmos
Kóka
Mende
Nagykáta
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri
14.8. Ráckevei Járási Hivatal
14.8.1. Székhelye: Ráckeve
14.8.2. Illetékesség:
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
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Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl
14.9. Szentendrei Járási Hivatal
14.9.1. Székhelye: Szentendre
14.9.2. Illetékesség:
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pomáz
Pócsmegyer
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
14.10. Váci Járási Hivatal
14.10.1. Székhelye: Vác
14.10.2. Illetékesség:
Acsa
Bernecebaráti
Csörög
Csővár
Csomád
Dunakeszi
Fót
Galgagyörk
Göd
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Őrbottyán
Penc
Perőcsény
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
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Szob
Szokolya
Sződ
Sződliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót
Vámosmikola
Verőce
Zebegény
15. Somogy megye
15.1. Barcsi Járási Hivatal
15.1.1. Székhelye: Barcs
15.1.2. Illetékesség:
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kastélyosdombó
Kálmáncsa
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
15.2. Csurgói Járási Hivatal
15.2.1. Székhelye: Csurgó
15.2.2. Illetékesség:
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Őrtilos
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Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu
15.3. Fonyódi Járási Hivatal
15.3.1. Székhelye: Fonyód
Munkaerőpiaci pont: Balatonboglár
15.3.2. Illetékesség:
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Karád
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szőlősgyörök
Visz
15.4. Kaposvári Járási Hivatal
15.4.1. Székhelye: Kaposvár
15.4.2. Illetékesség:
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bőszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
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Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kőkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
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Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
15.5. Marcali Járási Hivatal
15.5.1. Székhelye: Marcali
15.5.2. Illetékesség:
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Főnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs
15.6. Nagyatádi Járási Hivatal
15.6.1. Székhelye: Nagyatád
15.6.2. Illetékesség:
Bakháza
Beleg
Bolhás
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Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Tarany
15.7. Siófoki Járási Hivatal
15.7.1. Székhelye: Siófok
Munkaerőpiaci pont: Tab
15.7.2. Illetékesség:
Andocs
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonőszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonvilágos
Bábonymegyer
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kapoly
Kánya
Kára
Kereki
Kisbárapáti
Kötcse
Kőröshegy
Lulla
Miklósi
Nagyberény
Nagycsepely
Nágocs
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszőlős
Siófok
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogydöröcske
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Somogyegres
Somogymeggyes
Szántód
Szólád
Szorosad
Tab
Teleki
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zamárdi
Zics
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
16.1. Baktalórántházai Járási Hivatal
16.1.1. Székhelye: Baktalórántháza
16.1.2. Illetékesség:
Baktalórántháza
Besenyőd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Ófehértó
Petneháza
Ramocsaháza
Rohod
16.2. Csengeri Járási Hivatal
16.2.1. Székhelye: Csenger
16.2.2. Illetékesség:
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura
16.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal
16.3.1. Székhelye: Fehérgyarmat
16.3.2. Illetékesség:
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
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Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
16.4. Kisvárdai Járási Hivatal
16.4.1. Székhelye: Kisvárda
16.4.2. Illetékesség:
Ajak
Anarcs
Benk
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Győröcske
Gyulaháza
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Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Lövőpetri
Mándok
Mezőladány
Nyírkarász
Nyírlövő
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
16.5. Mátészalkai Járási Hivatal
16.5.1. Székhelye: Mátészalka
16.5.2. Illetékesség:
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Őr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

16.6. Nagykállói Járási Hivatal
16.6.1. Székhelye: Nagykálló
16.6.2. Illetékesség:
Balkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
Szakoly
16.7. Nyírbátori Járási Hivatal
16.7.1. Székhelye: Nyírbátor
16.7.2. Illetékesség:
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
16.8. Nyíregyházi Járási Hivatal
16.8.1. Székhelye: Nyíregyháza
16.8.2. Illetékesség:
Apagy
Balsa
Berkesz
Beszterec
Buj
Demecser
Gávavencsellő
Gégény
Ibrány
Kálmánháza
Kemecse
Kék
Kótaj
Nagycserkesz
Nagyhalász
Napkor
Nyírbogdány
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Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Paszab
Rakamaz
Sényő
Szabolcs
Székely
Timár
Tiszabercel
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Újfehértó
Vasmegyer
16.9. Tiszavasvári Járási Hivatal
16.9.1. Székhelye: Tiszavasvári
16.9.2. Illetékesség:
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszavasvári
16.10. Vásárosnaményi Járási Hivatal
16.10.1. Székhelye: Vásárosnamény
16.10.2. Illetékesség:
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
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Tiszavid
Vámosatya
Vásárosnamény
17. Tolna megye
17.1. Bonyhádi Járási Hivatal
17.1.1. Székhelye: Bonyhád
17.1.2. Illetékesség:
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Felsőnána
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mőcsény
Mucsfa
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Zomba
17.2. Dombóvári Járási Hivatal
17.2.1. Székhelye: Dombóvár
17.2.2. Illetékesség:
Attala
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcső
Kocsola
Kurd
Lápafő
Nak
Szakcs
Várong
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17.3. Paksi Járási Hivatal
17.3.1. Székhelye: Paks
17.3.2. Illetékesség:
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc
Tengelic
17.4. Szekszárdi Járási Hivatal
17.4.1. Székhelye: Szekszárd
Munkaerőpiaci pont: Tolna
17.4.2. Illetékesség:
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fadd
Fácánkert
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tolna
Várdomb
17.5. Tamási Járási Hivatal
17.5.1. Székhelye: Tamási
17.5.2. Illetékesség:
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsőnyék
Fürged
Gyönk
Hőgyész
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Iregszemcse
Kalaznó
Keszőhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád
18. Vas megye
18.1. Körmendi Járási Hivatal
18.1.1. Székhelye: Körmend
Munkaerőpiaci pont: Szentgotthárd
Munkaerőpiaci pont: Vasvár
18.1.2. Illetékesség:
Alsószölnök
Alsóújlak
Andrásfa
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Bérbaltavár
Csákánydoroszló
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egervölgy
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Felsőszölnök
Gasztony
Gersekarát
Győrvár
Halastó
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Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kám
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Körmend
Kondorfa
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Mikosszéplak
Molnaszecsőd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nagytilaj
Nádasd
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Olaszfa
Orfalu
Oszkó
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pankasz
Pácsony
Petőmihályfa
Pinkamindszent
Püspökmolnári
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Sárfimizdó
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafő
Szarvaskend
Szatta
Szemenye
Szentgotthárd
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Szőce
Telekes
Vasalja
Vasszentmihály
Vasvár
Velemér
Viszák
18.2. Sárvári Járási Hivatal
18.2.1. Székhelye: Sárvár
Munkaerőpiaci pont: Celldömölk
18.2.2. Illetékesség:
Bejcgyertyános
Boba
Borgáta
Bögöt
Bögöte
Bő
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Csönge
Duka
Egyházashetye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Jánosháza
Karakó
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Káld
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenéz
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Nagygeresd
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nemesládony
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Nick
Nyőgér
Ostffyasszonyfa
Ölbő
Pápoc
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Szergény
Tokorcs
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Vönöck
Zsédeny
18.3. Szombathelyi Járási Hivatal
18.3.1. Székhelye: Szombathely
Munkaerőpiaci pont: Kőszeg
18.3.2. Illetékesség:
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bozsok
Bucsu
Bük
Cák
Csempeszkopács
Csepreg
Dozmat
Felsőcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlövő
Horvátzsidány
Iklanberény
Ják
Kisunyom
Kiszsidány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
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Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbőd
Nemescsó
Nemeskolta
Ólmod
Perenye
Peresznye
Pornóapáti
Pusztacsó
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Tormásliget
Tömörd
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Velem
Vép
Zsennye
19. Veszprém megye
19.1. Ajkai Járási Hivatal
19.1.1. Székhelye: Ajka
19.1.2. Illetékesség:
Ajka
Csehbánya
Farkasgyepű
Halimba
Kislőd
Magyarpolány
Nyirád
Öcs
Szőc
Úrkút
Városlőd
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19.2. Balatonalmádi Járási Hivatal
19.2.1. Székhelye: Balatonalmádi
19.2.2. Illetékesség:
Balatonakarattya
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Csajág
Felsőörs
Királyszentistván
Küngös
Litér
Papkeszi
19.3. Balatonfüredi Járási Hivatal
19.3.1. Székhelye: Balatonfüred
19.3.2. Illetékesség:
Alsóörs
Aszófő
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
19.4. Devecseri Járási Hivatal
19.4.1. Székhelye: Devecser
19.4.2. Illetékesség
Adorjánháza
Apácatorna
Borszörcsök
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
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Kisberzseny
Kiscsősz
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Oroszi
Pusztamiske
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Tüskevár
Vid
19.5. Pápai Járási Hivatal
19.5.1. Székhelye: Pápa
19.5.2. Illetékesség:
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
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Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Vaszar
Várkesző
Vinár
19.6. Sümegi Járási Hivatal
19.6.1. Székhelye: Sümeg
19.6.2. Illetékesség:
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefő
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalameggyes
Zalaszegvár
19.7. Tapolcai Járási Hivatal
19.7.1. Székhelye: Tapolca
19.7.2. Illetékesség:
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
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Köveskál
Kővágóörs
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp
19.8. Várpalotai Járási Hivatal
19.8.1. Székhelye: Várpalota
19.8.2. Illetékesség:
Berhida
Jásd
Öskü
Ősi
Pétfürdő
Tés
Várpalota
Vilonya
19.9. Veszprémi Járási Hivatal
19.9.1. Székhelye: Veszprém
19.9.2. Illetékesség:
Barnag
Bánd
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Pula
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vöröstó
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19.10. Zirci Járási Hivatal
19.10.1. Székhelye: Zirc
19.10.2. Illetékesség:
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyőr
Porva
Szápár
Zirc
20. Zala megye
20.1. Keszthelyi Járási Hivatal
20.1.1. Székhelye: Keszthely
Munkaerőpiaci pont: Zalaszentgrót
20.1.2. Illetékesség:
Alsópáhok
Balatongyörök
Batyk
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Döbröce
Dötk
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsőpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Kallósd
Karmacs
Kehidakustány
Keszthely
Kisgörbő
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbő
Nemesbük
Óhíd
Pakod
Rezi
Sármellék
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
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Szentgyörgyvár
Tekenye
Türje
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalabér
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalaszentmárton
Zalavár
Zalavég
20.2. Lenti Járási Hivatal
20.2.1. Székhelye: Lenti
Munkaerőpiaci pont: Letenye
20.2.2. Illetékesség:
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Belsősárd
Borsfa
Bödeháza
Bucsuta
Csesztreg
Csömödér
Csörnyeföld
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Hernyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kiscsehi
Kissziget
Kistolmács
Kozmadombja
Külsősárd
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Lasztonya
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Letenye
Lispeszentadorján
Lovászi
Magyarföld
Maróc
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Nemesnép
Nova
Oltárc
Ortaháza
Páka
Petrivente
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Pusztamagyaród
Ramocsa
Resznek
Rédics
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Szentgyörgyvölgy
Szécsisziget
Szíjártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
20.3. Nagykanizsai Járási Hivatal
20.3.1. Székhelye: Nagykanizsa
20.3.2. Illetékesség:
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
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Felsőrajk
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefő
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
20.4. Zalaegerszegi Járási Hivatal
20.4.1. Székhelye: Zalaegerszeg
20.4.2. Illetékesség:
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
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Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Búcsúszentlászló
Csatár
Csertalakos
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gutorfölde
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

3471

Szentkozmadombja
Szentpéterfölde
Szentpéterúr
Teskánd
Tilaj
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok

A Kormány 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelete
a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1–4. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában,
az 5. §, 7. § és 8. § (1) bekezdése tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 6. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 8. § (2)–(6) bekezdés tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
g) pontjában,
a 9. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 10. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében,
a 11. § tekintetében a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. §
(1) bekezdésében,
a 12. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 13. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. §
(2) bekezdésében,
a 14. és 15. § tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában,
a 16. § (1) bekezdése tekintetében a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. §-ában,
a 16. § (2) bekezdése tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdésében,
a 17. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 18. § (1) és (2) bekezdése tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében,
a 18. § (3) bekezdése tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában,
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a 18. § (4) és (5) bekezdése tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 49–55. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakmai tevékenységének irányítása
1. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti, erdészeti, vadászati, halgazdálkodási,
állatvédelmi, borászati, növénytermesztési, talajvédelmi, tenyésztési, agrárkár-megállapító és mezőgazdasági
igazgatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §
g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító
miniszterként a földművelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter szakmai
irányító jogkörei gyakorlásában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) – a jogállását
szabályozó jogszabályban meghatározottak szerint – közreműködik.
2. §

(1) A Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége élelmiszerlánc-felügyeleti szervként, vadászati hatóságként,
halgazdálkodási hatóságként, állatvédelmi hatóságként, talajvédelmi hatóságként, borászati hatóságként,
növénytermesztési hatóságként, tenyésztési és agrárkár-megállapító hatóságként és mezőgazdasági igazgatási
szervként eljárva a főváros és Pest megye területére terjed ki.
(2) Az erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatalok illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §		
A megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal)
illetékességi területét a 2. melléklet tartalmazza.

2. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági ügyekben való eljárására vonatkozó előírások
4. §

(1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti, talajvédelmi, erdészeti, vadászati, halgazdálkodási, állatvédelmi, borászati,
növénytermesztési, tenyésztési és mezőgazdasági igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalok által
hozott elsőfokú döntés esetén másodfokon a NÉBIH jár el.
(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatal által elsőfokon hozott döntés esetében másodfokon
a megyei kormányhivatal jár el.
(3) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó
szakhatósági ügyekben elsőfokú eljárásban a megyei kormányhivatal, másodfokú eljárásban a NÉBIH jár el.

3. Kijelölő rendelkezések
5. §

(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 8/A. §
(3) bekezdésében, 27. § (4) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés f ) pontjában, 32. § (2) bekezdés b) és c) pontjában,
34. § (1) bekezdés b), d), e) pontjában általános engedély esetében, valamint f ) és i) pontjában állatgyógyászati
készítmények kiskereskedelme vonatkozásában, 34. § (4) bekezdés h) pontjában, 35. § (3) bekezdés b) és
f ) pontjában, 36. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 38. § (1) bekezdés a), d), f ), j)–l), p) és s) pontjában, 53. §
(3) bekezdésében és 72. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(2) Az Éltv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában, 17. § (7) és (8) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 33. § d) pontjában,
37. § (1) bekezdés b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve fajtaszelekciós
munkára történő behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala kivételével, 37. § (2) bekezdésében,
37. § (3) bekezdés a), b), d), f ) és h) pontjában, 38. § (1) bekezdés h), n), u) és v) pontjában, 48. § (1) bekezdés a),
c), e) és g) és k) pontjában, 48. § (3) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 50. § (1) és (2) bekezdésében, 54. §
(1) bekezdésében, 60. § (1) bekezdés k) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti
szervként a növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(3) Az Éltv. 23/A. § (1) és (2) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 32. § (1) bekezdés a), b) és
j) pontjában, 42. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint az Éltv. Mellékletének 39. pontjában foglaltak
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)

(12)
(13)
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tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatóságként, valamint növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.
Az Éltv. 18. § (1) bekezdés e), f ), h) és i) pontjában, 34. § (1) bekezdés a) és c), valamint e) pontjában eseti engedély
esetén, 34. § (2) bekezdés b)–g), i), k) és l) pontjában, 34. § (4) bekezdés c) és d) pontjában, 38. § (3) bekezdésében,
53. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró járási hivatalt jelöli ki.
Az Éltv. 15. § (4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 18. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és
(4) bekezdésében, 23. § (1)–(4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 27. § (2) és (3) bekezdésében,
32. § (1) bekezdés m) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (2) bekezdés a),
h) és j) pontjában, 34. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 34. § (4) bekezdés b) és e)–g) pontjában, 35. § (1) és
(2) bekezdésében, (3) bekezdés a) és c)–e) pontjában, (4) bekezdés a)–c) pontjában, 36. § (1) bekezdés c) pontjában,
(2) és (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés g) pontjában, 39. § (1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 54. §
(1) bekezdés b) pontjában, 61. § (1) és (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az Éltv. Melléklet
22. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatóságként eljáró járási hivatalt jelöli ki.
Az Éltv. 8. § (2) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 24. § (1) bekezdés a) pontjában, 24. § (2) bekezdésében, 25. §
(1), (4) és (5) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés d) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 32. §
(1) bekezdés e), g)–i), k), l) és s) pontjában, 33. § b) pontjában, 38. § (1) bekezdés b), c) és e) pontjában, 38. § (4) és
(5) bekezdésében, 38/A. § (9) bekezdésében, 38/C. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés d) pontjában, 43. §-ában,
44. § (1)–(6) bekezdésében, 45. §-ában, 53. § (4) bekezdésében, 56. §-ában, 57. § a)–c) és e)–t) pontjában, 58. §-ában,
59. § (6) bekezdésében, 62. § (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságként, valamint
növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt, továbbá az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatóságként eljáró járási hivatalt jelöli ki.
Az Éltv. 32. § (3) bekezdése alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró megyei
kormányhivatal, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró járási hivatal
nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, azok adatait a NÉBIH részére
– értékelés és közzététel céljából – megküldi.
Az Éltv. 34. § (3) bekezdés a) pontja alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró
megyei kormányhivatal, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró járási hivatal
elrendeli a járványveszély esetén szükséges járványügyi intézkedéseket. A közcélú igénybevételt az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal rendeli el.
Az Éltv. 71. § (3) bekezdése alapján a földművelésügyi miniszter a NÉBIH közreműködésével a megyei
kormányhivatalok és a járási hivatalok jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt ad ki.
Az Éltv. 55. §-ában meghatározott kártalanításról ötmillió forint összeghatárig az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatóságként eljáró járási hivatal, ötmillió forintot meghaladóan az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal dönt.
Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal ellátja a 2005/94/EK
tanácsi irányelvnek a baromfitartó egységek és más, fogságban tartott madarakat tartó egységek madárinfluenza
szempontjából történő jóváhagyása, valamint az említett egységekben hozott további biológiai biztonsági
megelőző intézkedések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2009. július 13-i 616/2009/EK bizottsági rendelet
végrehajtása során a tagállami feladatokat.
A növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal hivatalos vizsgálóhelyként a NÉBIH felkérésére
közreműködik az Éltv. Mellékletének 24. pontja szerinti engedélyköteles termékek vizsgálatainak elvégzésében.
Az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal ellátja az ökológiai
termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletben, illetve az annak végrehajtására kiadott bizottsági rendeletekben
az ellenőrző hatóság számára megállapított feladatokat.

6. §		
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. § (6) bekezdésének alkalmazásában
a Kormány kereskedelmi hatóságként az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatóságként eljáró járási
hivatalt jelöli ki.

3474

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

7. §

(1) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi
CXXVII. törvény 4. § (6) bekezdés i) pontjában, 4. § (7) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(2) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi
CXXVII. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában és 43. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatóságként eljáró megyei
kormányhivatalt és az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatóságként eljáró járási hivatalt jelöli ki.

8. §

(1) Az állati eredetű melléktermékekből készített komposztok mezőgazdasági területen történő felhasználásának
hatósági engedélyezési eljárása tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az élelmiszerláncbiztonsági és állat-egészségügyi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(2) Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben foglalt védekezési kötelezettség megszegése esetén
a növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal jogosult.
(3) Az állami védekezés elrendelésére a NÉBIH előzetes tájékoztatásával a növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró
megyei kormányhivatal jogosult.
(4) A növények, növényi termékek határforgalmának növény-egészségügyi, növényvédelmi, forgalmazásiminőségszabványoknak való megfelelési, és a bizonyos kockázatot jelentő növényi termékek élelmiszerbiztonsági
ellenőrzését a növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal látja el. A szomszédos ország
területén működő magyar növény-egészségügyi határkirendeltség a működtetés, illetve a közszolgálati jogviszony
szempontjából a növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal helye szerinti, annak szervezeti
egységét képező belföldi munkahelynek minősül.
(5) A közérdekű védekezés elrendelésére külterületen a növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei
kormányhivatal jogosult. Ha belterületi ingatlan esetében a települési (fővárosban a kerületi, a Fővárosi
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat nem tesz eleget
a védekezési kötelezettségének, a növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal rendeli el
a közérdekű védekezést.
(6) A települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjének, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott
terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnek a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
g) pontja alapján elsőfokon hozott döntése esetében másodfokon a növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró
megyei kormányhivatal jár el.
(7) A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdés
c) pontjában és 19. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
a növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.

9. §		
Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 20. pontjában, 6. §-ában, 15. § (1) bekezdés e) pontjában,
17. § a)–c), e), h), j) és l) pontjában, 18. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában, 18. § (4) bekezdés d) és e) pontjában,
18. § (5) bekezdésében, 29. §-ában, 30. § (4) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében,
33. § (2) bekezdésében, 36. §-ában, 37. § (2) bekezdésében, 39. §-ában, 44. §-ában, 45. § (1) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány tenyésztési hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
10. §

(1) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény) 11. §
(4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 44. §-ában, 47/A. §-ában, 48. § (2)–(6) és (9) bekezdésében, 51. § (1) és
(2) bekezdésében, valamint 51/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként
a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(2) A bortörvény 2. § 8. pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 43. § (1), (2) és (6) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdésében,
43/B. § (1)–(3) bekezdésében, 43/D. § (2), (4) és (5) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(3) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 6. §
(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(4) A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 40. § (2) bekezdés g) pontja tekintetében a Kormány
növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
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11. §		
A Kormány pálinkaellenőrző hatóságként a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló
2008. évi LXXIII. törvény 8. §-ában és 12. § l) pontjában foglaltak tekintetében a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
12. §

(1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)
tekintetében a Kormány – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – erdészeti hatóságként a megyei
kormányhivatalt jelöli ki.
(2) A megyei kormányhivatal erdészeti hatóságként eljárva rendelkezik
a)
az Evt. 107. §-ában foglalt esetekben az erdőgazdálkodási bírság összegéről és megfizetéséről,
b)
az Evt. 108. §-ában foglalt esetekben az erdővédelmi bírság összegéről és megfizetéséről,
c)
a jogszabályban foglalt tartalommal vezeti
ca)
az Országos Erdőállomány Adattárat,
cb)
az erdőgazdálkodói nyilvántartást,
cc)
az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartást,
cd)
az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást,
ce)
az erdei lovaglásra bejelentett és járműközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását,
cf )
az általa határozattal kiszabott erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírságokról szóló nyilvántartást,
cg)
a nemzeti hatáskörben támogatott erdőfelújításhoz, erdőtelepítéshez pénzügyi tételt keletkeztető
műveletekről szóló nyilvántartást,
ch)
a földalatti gomba gyűjtésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő
személyekről, valamint a részükre kiadott tanúsítványról és gyűjtési naplóról szóló nyilvántartást,
ci)
az Országos Erdőkár Nyilvántartást.
(3) A megyei kormányhivatal erdészeti igazgatási feladatai körében
a)
ellátja az erdészeti hatóság feladatkörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó külön jogszabályban
meghatározott adatszolgáltatási feladatokat,
b)
gondoskodik az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet esküjének letételéről, valamint
szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel való ellátásáról,
c)
ellátja az Evt. 43. § (1) bekezdése szerint nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentősnek minősülő
erdőgazdálkodási tevékenységek közzétételével és egyeztetésével kapcsolatos feladatokat,
d)
közreműködik a NÉBIH részére előírt, honlap útján teljesített tájékoztatási feladatok ellátásában,
e)
az erdőt érintően közreműködik a területfejlesztési, területrendezési tervek készítésében,
f)
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(4) Az Evt. 58. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei
kormányhivatalt jelöli ki.
(5) Az Evt. 60. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a megyei kormányhivatalt
jelöli ki.
(6) Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 6. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az erdőterület fekvése szerint illetékes megyei
kormányhivatalt jelöli ki.
(7) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 22. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
erdészeti hatóságként az erdőterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalt jelöli ki.

13. §

(1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
6. § (4) bekezdésében, 12. § (2) és (4) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 18. §-ában,
19. § (1) és (3) bekezdésében, 20. § (2)–(4) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 27. § (1)
és (2) bekezdésében, 27. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 27. § (4) és (7) bekezdésében, 28. § (6) bekezdésében,
30. § (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 38/A. §
(1) bekezdésében, 38/A. § (2) bekezdés e) pontjában, 38/A. § (3) bekezdésében, 39. § (1) és (3) bekezdésében,
45. § (2) és (3) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 50. § (3) és (4) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében,
52. § (1) és (2) bekezdésében, 53. § (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében, 58. § (4) bekezdésében, 62. §
(2) bekezdésében, 63. § (2) bekezdésében, 64. § (1) bekezdésében, 65. § (1) és (2) bekezdésében, 67. §
(4) bekezdésében, 69. § (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés k) pontjában, 71. § (4) bekezdésében, 73. § (1)–(3)
és (5) bekezdésében, 74. § (1) és (2) bekezdésében, 79. § (1) bekezdés d) pontjában, 80. § (2) és (4) bekezdésében,
82. §-ában, 83. § (1) bekezdésében, 83. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában, 84. § (1) bekezdésében, 86. §
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(2)
(3)
(4)
(5)

(2) bekezdésében, 89. §-ában, 91. §-ában, 92. § (1) bekezdésében, valamint 96. § (1) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
Amennyiben a vadászterület két vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területén található, az az illetékes,
amelynek területén a vadászterület nagyobbik hányada található.
A Vtv. 19. § (1) bekezdésében meghatározott, a vadászterület határának megállapítására irányuló hatósági
eljárásban az ügyintézési határidő két hónap.
A Vtv. 35. § (2) bekezdésében és 91. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-biztonsági és
állat-egészségügyi hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjában, 16. §
(6) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 22. § (3) és (4) bekezdésében, 25. § (4) és
(5) bekezdésében, valamint 26. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként
a megyei kormányhivatalt jelöli ki.

14. §

(1) A Kormány elsőfokú halgazdálkodási hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a megyei
kormányhivatalt jelöli ki.
(2) Halgazdálkodási hatósági ügyben – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az eljárással érintett vízterület
medrének fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal jár el.
(3) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 67. § (1) bekezdése
szerinti közigazgatási eljárásban – a (2) bekezdéstől eltérően – a jogsértő személy lakóhelye szerint illetékes megyei
kormányhivatal jár el.
(4) Ha a halgazdálkodási vízterület két vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területén helyezkedik el, akkor
a)
állóvíz esetén, a c) és d) pont kivételével az a megyei kormányhivatal illetékes, ahol a halgazdálkodási
vízterület nagyobbik hányada található;
b)
folyóvíz esetén, a c) és d) pont kivételével a megyei kormányhivatal illetékessége a megyehatáron belüli
folyószakaszokra, part- illetve mederrészekre terjed ki;
c)
hullámtéren elhelyezkedő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek nyilvántartásában az a kormányhivatal
az illetékes, amely illetékességi területét a főmeder érinti;
d)
két vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területén elhelyezkedő nyilvántartott halgazdálkodási
vízterület nyilvántartása esetén az érintett kormányhivatalok közös megállapodással a Hhvtv. 34. §
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az a)–c) pontokban foglaltaktól eltérhetnek.
(5) A (4) bekezdés b) pontjától eltérően – a (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti eset kivételével –, ha a folyóvíz
medrét hosszanti, illetve keresztirányban több megyei kormányhivatal illetékességi területe is érinti, az a megyei
kormányhivatal az illetékes, amely megyénél a Hhvtv. hatálybalépését megelőzően a vízterület a halászati
vízterületek nyilvántartásában szerepelt.
(6) A Hhvtv. 67. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási eljárásban a vízilétesítmény elhelyezkedése szerint illetékes
megyei kormányhivatal jár el.

15. §

(1) Az állami horgászjegy, az állami halászjegy, valamint a fogási napló és a fogási tanúsítványok kiadásával kapcsolatos
feladatokat a megyei kormányhivatal látja el.
(2) Az állami horgászjegy kiadására bármelyik megyei kormányhivatal jogosult.

16. §

(1) A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 34. § (4) bekezdése, 51. § (2) és (3) bekezdése, 52. § (1) és
(2) bekezdése, valamint 59. §-a tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművelésügyi
igazgatási jogkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(2) A Kormány agrárkár-megállapító szervként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(3) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
mezőgazdasági igazgatási szervként a földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyei kormányhivatalt
jelöli ki.

17. §

(1) A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetőmagtörvény) 18. § (4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 23. §
(1) bekezdés h) pontjában említett szaporítóanyagok vonatkozásában – a prebázis és bázis kategóriájú szőlő- és
gyümölcs, valamint a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, továbbá
a szuper elit szaporítási fokú vetőmag kivételével –, 23. § (3) bekezdésében, 26. § (2) bekezdés c) pontjában,
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18. §
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27. §-ában, valamint 28. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként
a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
A Kormány a vetőmagtörvényben szabályozott, a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldségpalánta-, erdészeti
és fás szárú energetikai szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala, szolgáltatási tevékenységek
tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a növénytermesztési hatóságként eljáró megyei
kormányhivatalt jelöli ki.
A megyei kormányhivatal növénytermesztési hatósági hatáskörébe tartozó, vetőmagokat érintő feladatokat
a)
a Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Somogy és Tolna megyére,
b)
a Békés Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,
c)
a Fejér Megyei Kormányhivatal a fővárosra, Fejér és Veszprém megyére, valamint Pest megye Dunától
nyugatra eső részére,
d)
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyére,
e)
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyére,
f)
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyére, valamint
Pest megye Dunától keletre eső részére,
g)
a Vas Megyei Kormányhivatal Vas és Zala megyére
kiterjedő illetékességgel látja el.
A megyei kormányhivatal növénytermesztési hatósági hatáskörébe tartozó, kertészeti szaporítóanyagokat érintő
feladatokat
a)
a Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Somogy és Tolna megyére,
b)
a Békés Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,
c)
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyére,
d)
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest
megyére, valamint a fővárosra,
e)
a Vas Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyére
kiterjedő illetékességgel látja el.
A megyei kormányhivatal növénytermesztési hatósági hatáskörébe tartozó, erdészeti szaporítóanyagokat érintő
feladatokat
a)
a Baranya Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Baranya, Csongrád, Somogy és Tolna megyére,
b)
a Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér, Heves, Nógrád, Pest és Veszprém megyére,
c)
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére,
d)
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala
megyére
kiterjedő illetékességgel látja el.
A vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok, valamint azok termesztésbe bocsátása esetén az érintett növényi
kultúra géntechnológiai eredetének vizsgálatában, hatósági ellenőrzésében, az ezzel kapcsolatban hozott hatósági
döntés végrehajtásában a NÉBIH irányítása mellett a megyei kormányhivatal közreműködik.

(1) A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi hatóságként a megyei
kormányhivatalt jelöli ki.
(2) A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 60. § (1) bekezdése és 64/A. §-a szerinti
növénytermesztési hatóságként és 64. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági igazgatási szervként a megyei
kormányhivatalt jelöli ki.
(3) A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
Földforgalmi tv.) 35. § (1) bekezdése, (4) bekezdése és (5) bekezdés második mondata szerinti mezőgazdasági
igazgatási szervként a föld fekvésének helye szerint illetékes földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyei
kormányhivatalt jelöli ki.
(4) A Földforgalmi tv. 5. § 1. pontjában, 19. § (4) bekezdésében és 47. § (4) bekezdésében, továbbá a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 4. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány
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földművelésügyi igazgatási szervként a családi gazdaság központja szerint illetékes földművelésügyi igazgatási
jogkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(5) A Fétv. 6. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az állattartó
telep fekvése szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatóságként eljáró megyei
kormányhivatalt jelöli ki.
(6) A Fétv. 7. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként a föld fekvése
szerint illetékes növénytermesztési hatósági jogkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.
19. §

(1) A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 4/A. § (1) és
(2) bekezdésében, valamint (3) bekezdés c) pontjában, 4/B. § (2), (5) és (6) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében,
7/A. § (4) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében, 9/B. §
(1)–(3) bekezdésében, valamint (5) és (6) bekezdésében, 9/C. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 9/D. §
(1)–(5) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11/B. § (2) bekezdésében, 12/B. § (1) és (3) bekezdésében,
12/C. § (1) bekezdésében, valamint 13. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági
igazgatási szervként a földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(2) Az Fkbt. 9/C. § (3) bekezdése szerinti kifogás a megyei kormányhivatal útján, a NÉBIH-nek címezve nyújtható be.
(3) A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény
25/A. §-a tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművelésügyi igazgatási jogkörében
eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.

20. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 70. pontjában és 81/B. §-ában foglaltak tekintetében
a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművelésügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt
jelöli ki.
21. §		
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 17. §
(1) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében, 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
mezőgazdasági igazgatási szervként a földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyei kormányhivatalt
jelöli ki.
22. §

(1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként és talajvédelmi hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 48. § c) pontjában és 74. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki.
(3) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 319. § (3) bekezdése tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei
kormányhivatalt jelöli ki.
(4) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/A. § (3) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatalt és a járási hivatalt,
talajvédelmi hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.

23. §		
A földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyei kormányhivatal ellátja az 1993. január 1-jétől
2004. május 1-jéig terjedő időszakban kihirdetett jogszabályok – így különösen a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap
kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet, a Mezőgazdasági Fejlesztési
Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet módosításáról szóló
19/1994. (IV. 22.) FM rendelet, a Mezőgazdasági és Erdészeti Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/1995. (IV. 28.) FM rendelet, a földművelésügyi alapoktól átvett feladatok 1996. évi költségvetési támogatásáról
szóló 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet, egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló
177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatási rendjéről
szóló 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatásáról szóló
3/1997. (I. 18.) FM rendelet, az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997.
(XII. 30.) FM rendelet, az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet, az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet,
az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetési támogatásáról szóló 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet, a mezőgazdasági
termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet,
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az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési támogatásáról szóló 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet, az agrárgazdasági
célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet, az agrártámogatások
igénybevételének általános feltételeiről szóló 215/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági és vidékfejlesztési
célok 2003. évi költségvetési támogatásáról szóló 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet, az agrár- és vidékfejlesztési
támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet, a 2004. évi nemzeti
hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.)
FVM rendelet, az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti
költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások
igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet – tekintetében a nemzeti költségvetési
előirányzat terhére odaítélt, a mezőgazdasági termelés korszerűsítését szolgáló beruházási támogatások
felhasználásával kapcsolatos feladatokat, a Magyar Államkincstár közreműködésével.
24. §

(1) A Kormány hatáskörrel rendelkező hatóságként a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére
elsőfokú eljárásban a megyei kormányhivatalt, valamint a járási hivatalt jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a koordinációs tevékenységet a megyei kormányhivatal látja el.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elsőfokú eljárásban döntéshozatalra a megyei kormányhivatal jogosult.
(4) A Kormány hatáskörrel rendelkező hatóságként az agrár-környezetgazdálkodási minimumkövetelmények
ellenőrzésére a kérelmező székhelye, természetes személy kérelmező esetén lakóhelye szerint illetékes megyei
kormányhivatalt jelöli ki.

25. §

(1) A Kormány a nemzeti hatáskörben nyújtott, jogszabályban meghatározott támogatások tekintetében – amennyiben
jogszabály másként nem rendelkezik, és nem a NÉBIH, illetve a megyei kormányhivatal a támogatási döntést hozó
szerv –, ellenőrzésre jogosult hatóságként a földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyei kormányhivatalt
jelöli ki.
(2) A Kormány a birtok összevonási célú termőföldvásárlás, illetve a vadgazdálkodási tevékenységek nemzeti
hatáskörben nyújtott támogatása tekintetében mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként
a földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(3) A Kormány
a)
a nemzeti hatáskörbe tartozó, illetve
b)
pályázat útján igénybe vehető,
jogszabályban meghatározott mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatási jogcímek esetén mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szervként a földművelésügyi igazgatási jogkörben eljáró megyei kormányhivatalt
– a külön kormányrendeletben foglalt kivételekkel – jelöli ki.

4. Egyes szakkérdések vizsgálata
26. §

(1) Ha a 27. §, 28. §, 31. §, 32. §, 34–41. §, 42. § a)–e) és h)–i) pontja, továbbá a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével
a 44. § (1) bekezdés a)–m) és p)–r) pontja és a 45–48. § szerinti eljárásban a hatóságként eljáró kormányhivatal
környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdést vizsgál, az érdemi döntés meghozatalára irányadó
ügyintézési határidő 29 nappal meghosszabbodik.
(2) Ha a 29. §, a 33. §, valamint a 42. § f ) és g) pontja szerinti eljárásban a hatóságként eljáró kormányhivatal
környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdést vizsgál, az érdemi döntés meghozatalára irányadó
ügyintézési határidő 14 nappal meghosszabbodik.
(3) Ha a 44. § (1) bekezdés a)–m) és p)–r) pontja, valamint a 45–48. § szerinti eljárásban partvédelmi és vízvédelmi,
illetve honvédelmi rendeltetésű erdő érintett, és a hatóságként eljáró kormányhivatal környezetvédelmi vagy
természetvédelmi szakkérdést vizsgál, az érdemi döntés meghozatalára irányadó ügyintézési határidő 14 nappal
meghosszabbodik.

27. §		
A fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történő engedélyezése
során szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint és a további feltételek mellett megfelel-e.
28. §		
A kötelező növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelőzése érdekében, országos
jelentőségű védett természeti területen történő – alkalmazásának elrendelésére irányuló eljárásban szakkérdésként
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kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint és a további feltételek mellett megfelel-e.
29. §		
A szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása
iránti elsőfokú eljárásban, továbbá a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági
felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni,
hogy a tevékenység a környezet és a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint és a további feltételek mellett megfelel-e.
30. §		
A mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló eljárásban, ha a tereprendezés
a)
nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték,
valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető
az üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által
az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy
az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelnek-e;
b)
ásványi nyersanyag kitermeléssel jár, szakkérdésként kell vizsgálni a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag
mennyiségét, fajtáját, felhasználását, a hasznosítás módjának meghatározását, az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítését, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettséget.
31. §		
A kizárólag állati eredetű melléktermékek égetését vagy együttégetését végző üzem engedélyezésére irányuló
eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni az állati melléktermék égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi,
hulladékgazdálkodási előírásoknak és határértékeknek való megfelelést, valamint a levegővédelmi ellenőrzések
gyakoriságára vonatkozó előírások teljesesítését.
32. §		
A kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára a külön jogszabályban
meghatározott, tilalmazott, Magyarországon nem honos károsítónak, illetve az egyéb, Magyarországon nem
honos, életképes növényi károsító bármely fejlődési alakjának, tenyészetének Magyarországra való behozatala
engedélyezésére irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
33. §		
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó
egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) és e)–j) pontjaiban
meghatározott tevékenység(ek)et végző üzem működésének engedélyezésére irányuló eljárásban szakkérdésként
kell vizsgálni az állati eredetű melléktermékre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülését, valamint az állati
eredetű melléktermék előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, illetve barlang
védőövezetén belüli engedélyezés esetén, a védőövezetben tervezett tevékenység a barlang védelmére vonatkozó
jogszabályi követelményeknek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett való megfelelést.
34. §		
A védett természeti területen található nemzetközi vagy kiemelt jelentőségű vízi élőhelyeken történő vízivad
vadászat rendjének szabályozására irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység
a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint
megfelel-e.
35. §		
A vizes területek védősávjának ólomsörét használatának vonatkozásában való kijelölésére irányuló eljárásban, ha
a vizes terület védett természeti területen található, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e.
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36. §		
A védett természeti területen
a)
a szelektív méregnek a vadgazdálkodási, humán- vagy állat-egészségügyi indokok alapján történő
alkalmazására irányuló engedélyezési eljárásban,
b)
a mesterséges vadtenyésztési tevékenység folytatására, vad zárttéri tartására, valamint vad vadászterületre
történő kiengedésére irányuló engedélyezési eljárásban,
szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e.
37. §		
A jogszabályban meghatározott vadászati idény védett természeti területen történő meghosszabbítására, rövidebb
időszakban történő megállapítására, egy vagy több vadfaj vadászatának a vadászati idényen belüli megtiltására
vagy korlátozására irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelmények a kérelemben foglaltak szerint megfelelően érvényesülnek-e.
38. §		
A vadászati tilalmi időben apróvad fajra vonatkozó vadászat védett természeti területen való engedélyezésére
és elrendelésére irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a vadászat engedélyezése a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben foglaltak szerint megfelel-e.
39. §		
A védett természeti területre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyására irányuló eljárásban
szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a vadgazdálkodási üzemterv a természet védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e.
40. §		
A vadászterület határának megállapítására irányuló eljárásban, ha a vadászterület védett természeti területet
osztana meg, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a vadászterület megállapítása a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben foglaltak szerint megfelel-e.
41. §		
A
a)
vadászati jog kényszerhasznosításának elrendelésére irányuló eljárásban, ha a kényszerhasznosított
vadászterület határa védett természeti területet oszt meg,
b)
madarak fészkének és fészkelésének vadászati célra engedélyezett vagy más eszközzel való zavarására,
megrongálására vagy elpusztítására vonatkozó tilalom alóli felmentés megadására irányuló eljárásban
szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e.
42. §		
A természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi előírásoknak való megfelelőséget szakkérdésként kell
vizsgálni
a)
a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak
egy részén az őshonos halfajokra meghatározott tilalmi idő megrövidítésére és a tilalmi idő alóli felmentés
engedélyezésére irányuló eljárásban;
b)
a Hhvtv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban;
c)
az országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen a halászati és horgászati méretvagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés megadására irányuló eljárásban;
d)
a halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok állományának riasztására, gyérítésére való kötelezés
elrendelésére irányuló eljárásban;
e)
az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok elleni védekezés elvégzésére,
elvégeztetésére való kötelezés elrendelésére irányuló eljárásban;
f)
országos jelentőségű védett természeti területen a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott
halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő
módosítására irányuló eljárásban;
g)
az f ) pont alá nem tartozó Natura 2000 területet érintő, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának
jóváhagyására és a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló eljárásban, ha
a halgazdálkodási terv módosítása a halállomány mennyiségének, összetételének, illetve a hasznosításnak
a Hhvtv. végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott jelentős változásával jár;
h)
a halgazdálkodási kíméleti területté nyilvánítás feloldására irányuló eljárásban; továbbá
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i)

a védett természeti területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén a Hhvtv. 47. §
(1) bekezdésében meghatározott eljárásban.

43. §		
A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő – a NÉBIH részére átadott – EOV vetületű vektoros
térképfedvényen lehatárolt nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet
területén, vagy műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték, műemlék területen
a)
az erdészeti magánút, műtárgy, csatorna, tározó létesítésére, bővítésére, helyreállítására, korszerűsítésére,
megszüntetésére, illetve használatbavételére, fennmaradására irányuló eljárásban,
b)
az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
c)
az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
d)
az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére
irányuló eljárásban, valamint
e)
az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,
szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
44. §

(1) Védett természeti területen található erdő esetén
a)
erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bővítésére, felújítására,
helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására
vagy a rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,
b)
az erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c)
az erdőterv megállapítására és módosítására irányuló eljárásban,
d)
a természetes, természetszerű és származék erdő természetességű, állami tulajdonú erdőben a tarvágás
engedélyezésére irányuló eljárásban,
e)
az erdőnek közjóléti és természetvédelmi célból tisztásként, erdei farakodóként és készletező helyként,
erdészeti létesítményhez tartozó területként, 6 méternél szélesebb nyiladékként és tűzpásztaként fátlan
állapotban tartás engedélyezésére irányuló eljárásban,
f)
az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
g)
az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
h)
az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére
irányuló eljárásban,
i)
az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,
j)
újonnan telepített erdő, az önerdősülés, az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített, de
fennmaradásra engedélyezett erdő esetében az üzemmód megállapítására irányuló eljárásban,
k)
az erdő üzemmódjának megváltoztatására irányuló, az erdőgazdálkodó kérelmére indult eljárásban,
l)
az átalakító és szálaló üzemmódban kezelt erdőkre készített átalakítási vagy szálalási terv jóváhagyására
irányuló eljárásban,
m)
az Evt. 41. § (10) bekezdése alapján megküldött bejelentésre, ha az Evt. 41. § (11) bekezdése szerinti feltételek
fennállnak,
n)
az erdő egészségi állapotának megőrzése, javítása, veszély elhárítása vagy az erdő felújítása érdekében
szükséges fakitermelés elrendelésére irányuló eljárásban,
o)
természetes mageredetű erdőfelújításra az erdőtervben előírt újulattal rendelkező erdőrészletekben
véghasználat, szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalás március 31. és szeptember 1. közötti
időszakon belül történő elvégzésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
p)
a vízforrások, vízbázisok, a védett élő szervezetek élőhelyének, az élettelen természeti vagy tájképi értékek
környezetének védelme érdekében egyes fák vagy facsoportok kitermelésének tiltására irányuló eljárásban,
q)
lovaglásra, valamint járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló eljárásban,
r)
lovas sportverseny rendezésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek
mellett megfelel-e, valamint az f ), g) és i) pontban foglaltak esetén a tevékenység következtében jelentős környezeti
hatások feltételezhetők-e.
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(2) Amennyiben az erdőterv megállapítása védett természeti területen az Evt. alapján készített körzeti erdőtervben
foglaltak szerint, az adott erdőre vonatkozóan abban rögzített erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek
módosítása nélkül, hivatalból történik, és az adott erdőgazdálkodási jogokhoz és kötelezettségekhez kapcsolódóan
a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Evt. 41. § (9) bekezdése szerinti
bejelentéssel nem élt, akkor az eljárást az (1) bekezdésben foglalt szakkérdés vizsgálata nélkül kell lefolytatni.
45. §		
Védett természeti területen lévő természetes és természetszerű erdő, valamint a természetes és természetszerű
erdő, valamint a nem erdő művelési ágú védett területek kétszáz méteres körzetében a fásítás és a szabad
rendelkezésű erdő telepítése feltételeinek meghatározására, tiltására irányuló eljárásban, ha a tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges,
szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
46. §		
Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken található erdő esetén
a)
az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
b)
az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c)
az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásáról határozó eljárásban,
valamint
d)
az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, természetvédelmi hatáskörben szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység, a beruházás vagy
a terv a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak
szerint, vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint az a), b) és d) pontban foglaltak esetén a tevékenység
következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.
47. §		
Tájképvédelmi rendeltetésű erdő esetén
a)
az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
b)
az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c)
új erdő telepítésekor az erdő elsődleges és további rendeltetésének megállapítására vonatkozó
eljárásban, kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség
kezdeményezte, valamint
d)
az erdő elsődleges és további rendeltetése megváltoztatására vonatkozó eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a tájvédelem nemzeti és
közösségi jogi követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
48. §		
Az erdőterületen található védett növénytársulásokkal kapcsolatos erdészeti hatósági eljárásban szakkérdésként
kell vizsgálni a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló
jogszabályban foglalt előírásoknak való megfelelést.
49. §		
A növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek országos jelentőségű védett természeti területen található
erdőterületen történő tömeges elszaporodása esetén az erdőgazdálkodót a szükséges védekezés elvégzésére
kötelező döntés iránti eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni, hogy az elvégeztetni kívánt védekezés a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e.

5. A hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok
50. §		
A Kormány a hígtrágya nitrátérzékeny területen történő mezőgazdasági felhasználása engedélyezésére irányuló
elsőfokú eljárásban – a felszín alatti vizek minőségének védelme kérdésében – a területi vízvédelmi hatóságot
vízvédelmi szakhatóságként jelöli ki.
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51. §		
A Kormány a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély
meghosszabbítása iránti elsőfokú eljárásban, továbbá a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék
mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti elsőfokú eljárásban
a)
– a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben – a népegészségügyi feladatkörében eljáró
járási hivatalt,
b)
– a talajvédelmi tervnek és a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vizek minősége védelme
követelményeinek való megfelelősége kérdésében, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy
a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során 5 méteren belüli talajvízszint esetén a talajvízszint
figyelemmel kísérése érdekében szükséges-e észlelőkút létesítése – a területi vízvédelmi hatóságot
szakhatóságként jelöli ki.
52. §		
A Kormány a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó
egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) és e)–j) pontjaiban
meghatározott tevékenység(ek)et végző üzem működésének engedélyezésére irányuló elsőfokú eljárásban
– az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a higiénés és egészségvédelmi, a települési
hulladékkal, és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi
vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésének
kérdésében – a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
53. §		
A Kormány a kegyeleti állattemető működésének engedélyezésére irányuló elsőfokú eljárásban – az
egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, az egészségvédelmi, a települési hulladékkal,
és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású
követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésének kérdésében –,
a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
54. §

(1) A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására,
valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló elsőfokú eljárásban a területi vízvédelmi
hatóságot, vízilétesítmény esetén a területi vízügyi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokban a területi vízvédelmi hatóság szakhatósági közreműködése
a felszíni víztest állapotának védelme, továbbá a jó állapot, a jó ökológiai állapot, illetve potenciál és jó kémiai
állapot elérése érdekében a halgazdálkodási tevékenységgel járó terhelés és beavatkozás vízminőségi és
mennyiségi hatásainak vizsgálatára, a környezeti célkitűzéseknek való megfelelés megítélésére, a monitoring
tevékenység feltételei meglétének vizsgálatára, a területi vízügyi hatóság szakhatósági közreműködése a zsilipek
és az engedélyezett és tényleges mederállapot mellett gyakorolható halgazdálkodás feltételeinek, valamint
a szükséges és lehetséges beavatkozások, a vízkormányzás szakszerű biztosításának vizsgálatára terjed ki.

55. §		
A Kormány partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén
a)
erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bővítésére, felújítására,
helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására
vagy a rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,
b)
az erdőterv megállapítási és módosítási eljárásban,
c)
az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
d)
az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
e)
új erdő telepítésekor az erdő elsődleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, kivéve, ha
a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség kezdeményezte,
f)
az erdő elsődleges rendeltetése megváltoztatására vonatkozó eljárásban, valamint
g)
cserjék kivágásának engedélyezése iránti eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély
nem szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a partvédelem és
a vízvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e –, az elsőfokú eljárásban a partvédelem tekintetében a területi vízügyi hatóságot, a vízvédelem
tekintetében a területi vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.
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56. §		
A Kormány honvédelmi rendeltetésű erdő esetén
a)
az erdőterv megállapítási és módosítási eljárásban,
b)
az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
c)
az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
d)
az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére
irányuló eljárásban,
e)
új erdő telepítésekor az erdő elsődleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, valamint
f)
az elsődleges rendeltetés megváltoztatására vonatkozó eljárásban,
– annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e –, az elsőfokú eljárásban a Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét szakhatóságként jelöli ki.

6. Záró rendelkezések
57. §		
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
58. §		
Ez a rendelet az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK
irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja.
59. §		
Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez
Az erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatalok illetékességi területe
1. Pest Megyei Kormányhivatal
Erdőtervezési körzet neve
1.
Alsó-Tápió-vidéki
2.
Budai-hegyek
3.
Budapesti
4.
Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki
5.
Dél-Vértesi
6.
Gerecsei
7.
Gerecse-Vértesi
8.
Gödöllői
9.
Gödöllői-dombság
10.
Mezőföldi
11.
Mezőföld-Sárrét
12.
Nagykőrösi
13.
Pilisi-Visegrádi
14.
Pilismaróti
15.
Pusztavacsi
16.
Súri-Bakonyaljai
17.
Szentendrei
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2. Veszprém Megyei Kormányhivatal
Erdőtervezési körzet neve
1.
Bakonyszentlászlói
2.
Balatonfüredi
3.
Devecseri
4.
Farkasgyepüi
5.
Kab-hegyi
6.
Keszthelyi-hegység
7.
Pápai
8.
Tapolcai
9.
Várpalotai
10.
Zirci
3. Vas Megyei Kormányhivatal
Erdőtervezési körzet neve
1.
Alpokaljai
2.
Alsó-Őrségi
3.
Dél-Hansági
4.
Észak-Hanság és Szigetközi
5.
Felső-Kemenesháti
6.
Felső-Őrségi és Vendvidéki
7.
Gyöngyös-Pinka-menti
8.
Győri
9.
Kemenesi cser
10.
Körmendi
11.
Pannonhalmi-Téti
12.
Rábaközi-Iváni cser
13.
Répce-síki
14.
Sárvár-Celldömölki
15.
Sopron-Fertőmelléki
4. Zala Megyei Kormányhivatal
Erdőtervezési körzet neve
1.
Surdi
2.
Baki
3.
Bánokszentgyörgyi
4.
Nagykanizsai
5.
Keszthelyi
6.
Lenti
7.
Letenyei
8.
Szentgyörgyvölgyi
9.
Zalacsányi
10.
Zalaegerszegi
11.
Zalakomári
5. Somogy Megyei Kormányhivatal
Erdőtervezési körzet neve
1.
Barcsi
2.
Igali
3.
Iharosi
4.
Kaszói
5.
Kelet-Zselic
6.
Lábodi
7.
Marcali
8.
Nagyatádi
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9.
10.
11.
12.
13.

Nagybajomi
Nyugat-Ormánsági
Nyugat-Zselic
Somogyvári
Zamárdi

6. Baranya Megyei Kormányhivatal
Erdőtervezési körzet neve
1.
Bátaszék-Bonyhádi
2.
Bédai
3.
Dél-Baranyai
4.
Gemenci
5.
Hetvehelyi
6.
Hőgyészi
7.
Kárászi
8.
Kisvaszari
9.
Nagydorogi
10.
Pécsi
11.
Pécsváradi
12.
Pincehelyi
13.
Sásdi
14.
Sellyei
15.
Szigetvári
16.
Tamási
17.
Vajszlói
7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Erdőtervezési körzet neve
1.
Alsó-Duna-menti
2.
Ásotthalmi
3.
Bajai
4.
Bugaci
5.
Harkakötönyi
6.
Kecskeméti
7.
Kelebiai
8.
Kiskőrösi
9.
Kiskunhalasi
10.
Kisteleki
11.
Körös-Maros közi
12.
Körös-vidéki
13.
Közép-Duna-menti
14.
Marosszög-Csanádi
8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Erdőtervezési körzet neve
1.
Baktalórántházai
2.
Debrecen-Halápi
3.
Guthi
4.
Hajdúhát-Bihari
5.
Közép-Tiszai
6.
Nyírbátori
7.
Nyíregyházi
8.
Rétköz-Beregi
9.
Szatmár-Nagyecsedi
10.
Szolnok-Jászsági
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9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Erdőtervezési körzet neve
1.
Alsó-Hegyközi
2.
Bánhorváti
3.
Bodrogközi
4.
Csereháti
5.
Dél-Borsodi
6.
Dél-Bükki
7.
Erdőbényei
8.
Erdőhorváti
9.
Felső-Hegyközi
10.
Fónyi
11.
Gömöri
12.
Gönci
13.
Hernádvölgyi
14.
Jósvafői
15.
Lillafüredi
16.
Parasznyai
17.
Sárospataki
18.
Szendrői
19.
Szerencsi
20.
Tornai
10. Heves Megyei Kormányhivatal
Erdőtervezési körzet neve
1.
Berceli
2.
Diósjenő-Királyréti
3.
Egri
4.
Felsőtárkányi
5.
Gyöngyössolymosi
6.
Hatvan-Hevesi
7.
Kelet-Cserháti
8.
Kemencei
9.
Kiskörei
10.
Nagybátonyi
11.
Nagymarosi
12.
Nyugat-Borsodi
13.
Parádi
14.
Pétervásárai
15.
Romhányi
16.
Salgótarjáni
17.
Szécsényi
18.
Szilvásváradi
19.
Tarnaleleszi
20.
Váci
21.
Verpeléti
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2. melléklet a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatalok illetékességi területe
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatalok illetékessége az alábbiakban meghatározott járások
illetékességi területére terjed ki.
1. Baranya megye
1.1. Komlói Járási Hivatal
Komlói Járás
Pécsváradi Járás
Hegyháti Járás
1.2. Mohácsi Járási Hivatal
Bólyi Járás
Mohácsi Járás
1.3. Pécsi Járási Hivatal
Pécsi Járás
1.4. Siklósi Járási Hivatal
Sellyei Járás
Siklósi Járás
1.5. Szigetvári Járási Hivatal
Szigetvári Járás
Szentlőrinci Járás
2. Bács-Kiskun megye
2.1. Bajai Járási Hivatal
Bajai Járás
2.2. Kalocsai Járási Hivatal
Kalocsai Járás
Kunszentmiklósi Járás
Kiskőrösi Járás
2.3. Kecskeméti Járási Hivatal
Kecskeméti Járás
Tiszakécskei Járás
2.4. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Kiskunfélegyházi Járás
Kiskunmajsai Járás
2.5. Kiskunhalasi Járási Hivatal
Kiskunhalasi Járás
Jánoshalmai Járás
Bácsalmási Járás
3. Békés megye
3.1. Békéscsabai Járási Hivatal
Békéscsabai Járás
Békési Járás
3.2. Gyomaendrődi Járási Hivatal
Székhely: Dévaványa
Szarvasi Járás
Gyomaendrődi Járás
Szeghalmi Járás
3.3. Gyulai Járási Hivatal
Gyulai Járás
Sarkadi Járás
3.4. Orosházi Járási Hivatal
Orosházi Járás
Mezőkovácsházai Járás
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4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
4.1. Edelényi Járási Hivatal
Edelényi Járás
Putnoki Járás
Ózdi Járás
Kazincbarcikai Járás
4.2. Encsi Járási Hivatal
Encsi Járás
Gönci Járás
Szikszói Járás
4.3. Mezőkövesdi Járási Hivatal
Mezőkövesdi Járás
Mezőcsáti Járás
Tiszaújvárosi Járás
4.4. Miskolci Járási Hivatal
Miskolci Járás
Szerencsi Járás
4.5. Sárospataki Járási Hivatal
Sárospataki Járás
Cigándi Járás
Sátoraljaújhelyi Járás
Tokaji Járás
5. Csongrád megye
5.1. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Hódmezővásárhelyi Járás
Makói Járás
5.2. Kisteleki Járási Hivatal
Kisteleki Járás
Mórahalmi Járás
5.3. Szegedi Járási Hivatal
Szegedi Járás
5.4. Szentesi Járási Hivatal
Csongrádi Járás
Szentesi Járás
6. Fejér megye
6.1. Bicskei Járási Hivatal
Bicskei Járás
Gárdonyi Járás
Móri Járás
6.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal
Dunaújvárosi Járás
Martonvásári Járás
Sárbogárdi Járás
6.3. Székesfehérvári Járási Hivatal
Enyingi Járás
Székesfehérvári Járás
7. Győr-Moson-Sopron megye
7.1. Csornai Járási Hivatal
Csornai Járás
Kapuvári Járás
7.2. Győri Járási Hivatal
Győri Járás
Téti Járás
Pannonhalmi Járás
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7.3.

8.

9.

10.

11.

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
Mosonmagyaróvári Járás
7.4. Soproni Járási Hivatal
Soproni Járás
Hajdú-Bihar megye
8.1. Berettyóújfalui Járási Hivatal
Berettyóújfalui Járás
8.2. Debreceni Járási Hivatal
Debreceni Járás
Nyíradonyi Járás
8.3. Derecskei Járási Hivatal
Derecskei Járás
Hajdúszoboszlói Járás
8.4. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Hajdúböszörményi Járás
Balmazújvárosi Járás
8.5. Hajdúnánási Járási Hivatal
Hajdúnánási Járás
Hajdúhadházi Járás
8.6. Püspökladányi Járási Hivatal
Püspökladányi Járás
Heves megye
9.1. Egri Járási Hivatal
Egri Járás
Bélapátfalvai Járás
Pétervásárai Járás
9.2. Füzesabonyi Járási Hivatal
Füzesabonyi Járás
9.3. Gyöngyösi Járási Hivatal
Gyöngyösi Járás
Hatvani Járás
9.4. Hevesi Járási Hivatal
Hevesi Járás
Jász-Nagykun-Szolnok megye
10.1. Jászberényi Járási Hivatal
Jászberényi Járás
Jászapáti Járás
10.2. Karcagi Járási Hivatal
Karcagi Járás
Tiszafüredi Járás
Kunhegyesi Járás
10.3. Mezőtúri Járási Hivatal
Mezőtúri Járás
Kunszentmártoni Járás
10.4. Szolnoki Járási Hivatal
Szolnoki Járás
Törökszentmiklósi Járás
Komárom-Esztergom megye
11.1. Esztergomi Járási Hivatal
Esztergomi Járás
11.2. Kisbéri Járási Hivatal
Kisbéri Járás
Komáromi Járás
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11.3. Tatabányai Járási Hivatal
Tatabányai Járás
Tatai Járás
Oroszlányi Járás
12. Nógrád megye
12.1. Balassagyarmati Járási Hivatal
Balassagyarmati Járás
Rétsági Járás
12.2. Pásztói Járási Hivatal
Pásztói Járás
Bátonyterenyei Járás
12.3. Salgótarjáni Járási Hivatal
Salgótarjáni Járás
Szécsényi Járás
13. Pest megye
13.1. Ceglédi Járási Hivatal
Ceglédi Járás
Nagykőrösi Járás
13.2. Dabasi Járási Hivatal
Dabasi Járás
Gyáli Járás
13.3. Érdi Járási Hivatal
Székhely: Érd
Budakeszi Járás
Érdi Járás
Pilisvörösvári Járás
Szentendrei Járás
Székhely: Budapest, XIII. Kerület
I. Kerület
V. Kerület
VI. Kerület
VII. Kerület
VIII. Kerület
IX. Kerület
XI. Kerület
XII. Kerület
XVIII. Kerület
XIX. Kerület
XX. Kerület
XXI. Kerület
XXII. Kerület
XXIII. Kerület
13.4. Gödöllői Járási Hivatal
Székhely: Gödöllő
Gödöllői Járás
Aszódi Járás
Székhely: Budapest, XIII. Kerület
II. Kerület
III. Kerület
IV. Kerület
X. Kerület
XIII. Kerület
XIV. Kerület
XV. Kerület
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XVI. Kerület
XVII. Kerület
13.5. Monori Járási Hivatal
Monori Járás
Nagykátai Járás
Vecsési Járás
13.6. Ráckevei Járási Hivatal
Ráckevei Járás
Szigetszentmiklósi Járás
13.7. Váci Járási Hivatal
Váci Járás
Szobi Járás
Dunakeszi Járás
14. Somogy megye
14.1. Kaposvári Járási Hivatal
Kaposvári Járás
14.2. Marcali Járási Hivatal
Marcali Járás
Fonyódi Járás
14.3. Nagyatádi Járási Hivatal
Nagyatádi Járás
Barcsi Járás
Csurgói Járás
14.4. Siófoki Járási Hivatal
Siófoki Járás
Tabi Járás
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
15.1. Fehérgyarmati-Vásárosnaményi Járási Hivatal
Fehérgyarmati Járás
Vásárosnaményi Járás
15.2. Ibrányi Járási Hivatal
Ibrányi Járás
Kemecsei Járás
Baktalórántházai Járás
15.3. Kisvárdai Járási Hivatal
Kisvárdai Járás
Záhonyi Járás
15.4. Mátészalkai Járási Hivatal
Mátészalkai Járás
Csengeri Járás
15.5. Nyírbátori Járási Hivatal
Nyírbátori Járás
Nagykállói Járás
15.6. Nyíregyházi Járási Hivatal
Nyíregyházi Járás
Tiszavasvári Járás
16. Tolna megye
16.1. Bonyhádi Járási Hivatal
Bonyhádi Járás
Paksi Járás
Szekszárdi Járás
Tolnai Járás
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16.2. Tamási Járási Hivatal
Dombóvári Járás
Tamási Járás
17. Vas megye
17.1. Celldömölki Járási Hivatal
Celldömölki Járás
17.2. Körmendi Járási Hivatal
Körmendi Járás
Szentgotthárdi Járás
17.3. Sárvári Járási Hivatal
Sárvári Járás
Vasvári Járás
17.4. Szombathelyi Járási Hivatal
Szombathelyi Járás
Kőszegi Járás
18. Veszprém megye
18.1. Devecseri Járási Hivatal
Ajkai Járás
Devecseri Járás
18.2. Pápai Járási Hivatal
Pápai Járás
18.3. Tapolcai Járási Hivatal
Tapolcai Járás
Sümegi Járás
18.4. Veszprémi Járási Hivatal
Veszprémi Járás
Balatonfüredi Járás
Balatonalmádi Járás
Várpalotai Járás
18.5. Zirci Járási Hivatal
Zirci Járás
19. Zala megye
19.1. Keszthelyi Járási Hivatal
Keszthelyi Járás
Zalaszentgróti Járás
19.2. Lenti Járási Hivatal
Lenti Járás
19.3. Nagykanizsai Járási Hivatal
Nagykanizsai Járás
Letenyei Járás
19.4. Zalaegerszegi Járási Hivatal
Zalaegerszegi Járás
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A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007–2013 programozási időszak zárásával
összefüggő módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 4. §-a a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság)
„k) dönt az 56/A. §-ban meghatározott esetben,
l) ellátja a 2007–2013 programozási időszak zárásával összefüggő egyes, a feladat- és hatáskörébe tartozó
feladatokat.”
2. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve
szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékairól. A támogatás visszafizetésének
biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint)
„a) hitelintézet által kibocsátott garanciavállaló nyilatkozat,”
3. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A. § (1) A Magyarország uniós jogból fakadó kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó, önkormányzati
kedvezményezett által megvalósítandó projektek, valamint az egyéb közszféra szervezetek által megvalósítandó,
a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság egyedi döntése szerinti projektek esetén a kifizetési igénylésben
elszámolható költségek alapján a projektre megítélt támogatás
a) szállítói finanszírozás esetén az önerő arányos teljesítése nélkül is kifizethető,
b) utófinanszírozás esetén az elszámolható költség teljes összegére kifizethető,
ha a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott támogatási mértéket legkésőbb a záró
kifizetési igénylés keretében a kedvezményezett helyreállítja.
(2) Ha a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott támogatási mérték nem áll vissza
legkésőbb a záró kifizetési igénylés keretében, a kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett összeget
a Ptk. 6:47. § szerinti kamattal növelt mértékben visszafizetni.”
4. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdéstől eltérően a támogatási előleg Ávr. 96. § (2) bekezdésben meghatározott legmagasabb százalékos
mértékét az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével megemelheti]
„c) ha a kedvezményezett közszféra szervezet.”
5. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 80. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Szakaszolt projekt esetében az indikátorok teljesülését a második szakasz végén kell vizsgálni. A (6) és
(7) bekezdésben meghatározott intézkedések a szakaszolt projekt első szakaszában nem alkalmazandók.”
6. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha)
„f ) a kifogást tartaléklista megszüntetése miatt nyújtották be.”
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7. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet VII/A. Fejezettel egészül ki:

„VII/A. FEJEZET
AZ OPERATÍV PROGRAMOK ZÁRÁSA
44/A. A közbeszerzéssel összefüggő,
az operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő szabályok
114/A. § Építési beruházás és építési koncesszió tárgyú, háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű
közbeszerzési eljárás (ezen alcím alkalmazásában: közbeszerzési eljárás) tekintetében a 23. alcím rendelkezéseit
ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
114/B. § (1) Közbeszerzési eljárás akkor indítható, ha ahhoz a Kormány hozzájárul.
(2) Nincs szükség az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásra azokhoz a közbeszerzési eljárásokhoz, amelyek
tekintetében a Kbt. 18. § (2) bekezdése miatt kell a 39/B–43. §-t alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásról a Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános határozatot tesz közzé, amely
tartalmazza
a) a projekt azonosító számát,
b) a projekt megnevezését,
c) az érintett közbeszerzési eljárás tárgyát, és
d) a szakaszolt projektek kivételével a vállalkozási szerződés teljesítésének várható határidejét.
114/C. § (1) A közreműködő szervezet a 39/B. § (1) bekezdése szerinti elszámolhatósági szempontú minőségellenőrzés keretében vizsgálja, hogy az a projekt, amely keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges,
megvalósítható-e olyan módon, hogy a projekttel összefüggő költségek a 2007–2013 programozási időszakban
az alapokból származó források terhére elszámolhatóak legyenek.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a közreműködő szervezet megállapítja a projekttel összefüggő
költségek (1) bekezdés szerinti elszámolhatóságának valószínűségét, a 39/B. § (2) bekezdésében meghatározott
határidőn belül – a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett – kezdeményezi a 114/B. § (1) bekezdése szerinti
hozzájárulás megadását, ha egyébként a közbeszerzési eljárással összefüggő, részére benyújtott dokumentumok
az egyéb támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontoknak megfelelnek.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a közreműködő szervezet megállapítja, hogy a projekttel
összefüggő költségek (1) bekezdés szerinti elszámolhatósága nem valószínű, úgy a 39/B. § (2) bekezdése szerint
elszámolhatósági észrevételt tesz, vagy a 39/B. § (4) bekezdése szerint nem támogató tartalmú nyilatkozatot állít ki.
114/D. § A 114/C. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, vagy ha a Kormány a 114/B. § (1) bekezdése szerinti
hozzájárulást nem adja meg, és a projekt nem szakaszolható, vagy annak szakaszolására az irányító hatóság nem
tesz javaslatot a 35/A. § (4) bekezdése szerint, valamint a 36. § (4d) bekezdése sem alkalmazható, a közreműködő
szervezet a támogatási szerződéstől eláll.
114/E. § (1) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárást a 40/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek
teljesítése esetén is csak akkor indíthatja meg, ha a 114/B. § (1) bekezdésében meghatározott feltétel teljesül.
(2) A kedvezményezett az (1) bekezdésben meghatározott feltételek közül a legkésőbb teljesülő feltétel
teljesülésétől számított öt napon belül köteles megindítani a közbeszerzési eljárást.
(3) A támogatást igénylő a Kbt. 40. § (3) bekezdése szerint indíthat közbeszerzési eljárást a 114/B. § (1) bekezdésben
meghatározott feltétel teljesítését megelőzően is. Ebben az esetben a támogatást igénylő köteles
a) a közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítani, ha a 114/B. §
(1) bekezdése szerinti hozzájárulást nem kapja meg, és
b) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés megkötése esetén e szerződés hatályba lépését
a 114/B. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulás megadásához – mint felfüggesztő feltételhez – kötni.

44/B. Az operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő pénzügyi szabályok
114/F. § (1) Ha a kedvezményezett valamely projektelem tekintetében szállítói finanszírozást választott, és az utolsó
szállítói finanszírozású számlát – ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is – tartalmazó kifizetési igénylését
várhatóan nem nyújtja be 2015. október 31-ig, köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosításban rendelkezni kell arról, hogy 2015. október 31-ét követően
kizárólag utófinanszírozású számla nyújtható be.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti határidő nem vonatkozik a technikai segítségnyújtás projektekre.
(4) Ha a támogatási szerződés módosítása következtében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
módosítása is szükségessé válik, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés támogatási szerződésnek
megfelelő módosítására nem kell alkalmazni a 44. § (1) bekezdését.
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114/G. § Az eredetileg szállítói finanszírozású projektelemekre jutó összes, még ki nem fizetett támogatásra
– ideértve az EU Önerő Alapból nyújtott támogatást is – a közreműködő szervezet a kedvezményezett kérelmére
előleget nyújt. Az előleggel való elszámolásra az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 1. melléklet 173.1173.4. pontjában foglaltak az irányadók.
114/H. § A kedvezményezett csak olyan utófinanszírozású számlát nyújthat be, amelyet legkésőbb 2015. december
31-ig kifizetett a szállító, vagy a kedvezményezettel szerződő más fél részére.”
8. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 121/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„121/A. § A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
kizárólagos joggal végzi a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásához kapcsolódó dokumentumok
digitalizálását és dokumentumkezelését, kivéve a pénzügyi eszközök tekintetében a pénzügyi közvetítőnél és
az alapkezelőnél rendelkezésre álló dokumentumokat.”
9. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 122. §-a a következő (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:
„(16) E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007–2013 programozási időszak
zárásával összefüggő módosításáról szóló 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.8) megállapított
56/A. §-át a Módr.8 hatálybalépésekor folyamatban lévő projektekre is alkalmazni kell, beleértve a 2015. január 1. és
a Módr.8 hatálybalépése között benyújtott kifizetési igényléseket is.
(17) Nem kell alkalmazni a 44/A. alcímet abban a 23. alcím szerinti minőségbiztosítási eljárásban, amely a Módr.8
hatálybalépésének napján már folyamatban van.”
10. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
30. § (2) bekezdés a) pontjában a „bank” szövegrész helyébe a „pénzügyi intézmény” szöveg,
56. § (4) bekezdésében a „kivéve, ha” szövegrész helyébe a „kivéve az 56/A. § szerinti esetben, vagy ha” szöveg,
57. § (1) bekezdésében a „mértékben azon” szövegrész helyébe a „mértékben vagy a 114/G. § -ban meghatározottak
szerint azon” szöveg,
57. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében és az 57. § (3) bekezdésében a „96. § (2)” szövegrész helyébe a „87. § (1)”
szöveg,
57. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagy szociális szövetkezet.” szövegrész helyébe a „vagy szociális szövetkezet, vagy”
szöveg,
122/A. § (8) bekezdésében a „Mód.7” szövegrész helyébe „Módr.7” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
55. § (5) bekezdése,
57. § (2) bekezdés a) pontjában az „illetve” szövegrész,
63. § (5) bekezdése,
104. § (3) bekezdésében az „az Ávr. 97. § alapján” szövegrész.

2. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet] a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § Az e rendelet hatálya alá tartozó források felhasználása tekintetében az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) csak akkor kell alkalmazni, ha
e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.”
13. §		
Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet
24.1. pontjában az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 65/A. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Ávr.” szöveg,
201.8. pontjában az „Az Ávr. 78/F §-a alapján a derogációs kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó, önkormányzati
kedvezményezett által megvalósítandó projektek, valamint az egyéb közszféra szervezetek által megvalósítandó,
az NFK egyedi döntése” szövegrész helyébe az „A Rendelet 56/A. §-a” szöveg,
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202.3. pont b) alpontjában a „78/E. §-a” szövegrész helyébe a „87. § (4) bekezdése” szöveg,
233.1. pontjában a „beszámolóban bemutatott szakmai előrehaladás kellőképpen” szövegrész helyébe a „vagy a záró
beszámolóban bemutatott szakmai előrehaladás” szöveg,
253.5. pontjában az „összegével, valamint a pénzügyi zárás során kifizetendőnek minősített összeggel, ha
a KSZ pénzügyi zárást vagy korrekciós” szövegrész helyébe az „összegével, ha a KSZ korrekciós” szöveg
lép.
14. §		
Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezés
15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez
1. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 148.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„148.4. A 148.2. pont szerinti esetben az önerő kifizetésének igazolására nincs szükség a Rendelet 56/A. §-a szerinti
esetben, és ha a kedvezményezett a kifizetési igénylés keretében önerő támogatásban részesül.”
2. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 154. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„154.1. A projekt, illetve a támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység
a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett
számlák kiegyenlítése megtörtént, próbaüzem esetén az annak megkezdéséhez szükséges feltételek fennállnak,
valamint a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését igazoló kifizetési igénylését és beszámolóját,
elszámolását a KSZ jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
154.2. A támogatásból létrehozott vagy beszerzett eszközt a támogató által meghatározott időpontig, de legkésőbb
2017. március 31-ig aktiválni kell. Az aktiválásról az azt követő első projekt fenntartási jelentésben kell beszámolni.”
3. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 185.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„185.1. Ha a projekt vagy projektelem vonatkozásában szállítói finanszírozási módot választ a kedvezményezett,
a szállító részére a szállítói előlegre jutó támogatás kifizetése közvetlenül történik, a szállítói előlegre jutó önerő
kifizetésének igazolását követően. A Rendelet 56/A. §-a szerinti esetben az önerő kifizetését nem kell igazolni.”
4. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 185.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„185.4. Ha a Rendelet 30. § (2) bekezdése által előírt dokumentumokat, illetve – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik – a szállítóielőleg-igénylésre jutó önerő kifizetésének igazolását a kedvezményezett nem nyújtja be
a hiánypótlási határidőig, a szállítóielőleg-igénylést el kell utasítani.”
5. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 191. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közvetlen szállítói előlegigénylés előfeltétele – a 190.1–190.3. pontban meghatározottakon túl –, hogy)
„b) a kedvezményezett a szállítói előlegigénylésre jutó önerő kifizetését igazolta a KSZ felé, kivéve 100%-os
támogatási intenzitás, illetve a Rendelet 56/A. §-a alkalmazása esetén, és”
6. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 194. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„194. A kedvezményezettnek igazolnia kell a szállítói előlegre jutó önerő szállító részére történő kifizetését, kivéve
100%-os támogatási intenzitás, illetve a Rendelet 56/A. §-a alkalmazása esetén.”
7. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 262.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„262.2. A záró kifizetési igénylés és a záró beszámoló hitelesítés keretében végzendő ellenőrzésére megfelelően
alkalmazni kell az időközi kifizetési igénylés és az időszakos beszámoló ellenőrzésére vonatkozó szabályokat,
beleértve a 233.1. pontot is.”
8. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 263.1. és 263.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„263.1. A záró beszámoló hiánypótlásának sikertelensége esetén a kifizetést fel kell függeszteni. Ha a záró
beszámoló hiánypótlást követően elfogadható, a kifizetési igénylés hiánypótlással nem érintett tételei, illetve
a megfelelően hiánypótolt tételei kifizethetők, a nem megfelelően hiánypótolt tételek kifizetését fel kell függeszteni.
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263.2. A kifizetés felfüggesztése nem jelenti a záró kifizetési igénylés, illetve záró beszámoló egészének vagy
részének automatikus elutasítását, hanem lehetőséget teremt annak korrekciójára”
9. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 264.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„264.2. A korrekció teljes időtartama alatt a korrigált tételek kifizetése a 233.1. pont szerint történik, a korrekciók
számától függően szükség esetén több alkalommal. A korrekció időtartama hiánypótlásra igénybe vett
időtartamnak tekintendő, így késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem áll fenn.”
10. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 271.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„271.2. A korrekciós pénzügyi rendezés során számla szinten össze kell vetni a kifizetett összeg, valamint a státusz-,
vagy intenzitásváltozás után kifizethető támogatás összegét, és ezek alapján meg kell határozni a szükséges
kifizetés, illetve követelés mértékét.”
11. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 124. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„124. A pénzügyi zárás
274.1. A pénzügyi zárás a záró elszámolást követő, a 275.1. és 275.2. pontban meghatározott időszakban
végrehajtott, dokumentum alapú ellenőrzés, amelynek során az IH ellenőrzi a szerződéshez, finanszírozáshoz,
szakmai előrehaladáshoz, helyszíni ellenőrzéshez, közbeszerzéshez, hazai és külső ellenőrzéshez kapcsolódó
dokumentumok elektronikus, ennek hiányában papír alapú rendelkezésre állását, illetve ezek adatainak
a monitoring és információs rendszerben való megfelelő rögzítettségét.
274.2. A pénzügyi zárást a monitoring és információs rendszerbe feltöltött ellenőrzési lista segíti. A projekteket
az IH által meghatározott értékhatár alatt mintavételezés alapján lehet ellenőrizni, az IH által meghatározott
értékhatár felett minden projektet ellenőrizni kell. A KSZ a mintavétel alapján kiválasztott, és az értékhatár feletti
projektek esetében az ellenőrző lista kitöltésével és jóváhagyásával igazolja, hogy elvégezte a projektek zárása során
az IH által előírt ellenőrzéseket. A mintavételezés módszerét az IH-nak alá kell támasztania.
274.3. A KSZ-nek lehetősége van csoportosan zárni azokat a projekteket, amelyek nem kerültek bele a mintába és
nem értékhatár felettiek.
274.4. A pénzügyi zárást tagi konzorcium esetében minden konzorciumi tagra egyidejűleg el kell végezni.
274.5. A pénzügyi zárás során a négy szem elvét megfelelően alkalmazni kell.
274.6. A pénzügyi zárás folyamata jóváhagyással zárul.
275.1. Olyan projektek esetén, amelyekkel összefüggésben nem áll fenn fenntartási kötelezettség, a pénzügyi zárást
a záró elszámolást követően, a kifogásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 60 napon belül kell elvégezni, ha
a projekt a 276.2. és a 276.3. pont szerinti feltételeknek megfelel.
275.2. Olyan projektek esetén, amelyekkel összefüggésben fenntartási kötelezettség áll fenn, a pénzügyi zárást
a fenntartási időszak végén benyújtott záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra
rendelkezésre álló határidő elteltét követő 60 napon belül kell elvégezni, ha a projekt a 276.2. és a 276.3. pont
szerinti feltételeknek megfelel.
275.3. A záró elszámolás elutasítása esetén a pénzügyi zárást az elutasítás miatti szabálytalansági eljárás döntésének
meghozatalát követően kell elvégezni.
276.1. Az IH vagy a kedvezményezett szerződéstől történő elállása esetén nincs szükség pénzügyi zárás elvégzésére.
276.2. Pénzügyi zárás abban az esetben végezhető, ha
a) a záró elszámolásban benyújtott valamennyi elszámoló bizonylat ellenőrzése megtörtént, és az ellenőrzés
kimenete szerinti döntés rögzítésre került a monitoring és információs rendszerben,
b) a projektben nincs folyamatban lévő szabálytalansági eljárás, szabálytalansági döntés ellen benyújtott
jogorvoslati kérelem miatt vagy kifogás benyújtása miatt jogorvoslati eljárás,
c) a projektben nincs folyamatban lévő szerződésmódosítás,
d) nincs kifizetetlen vagy el nem számolt előleg.
276.3. A projekt pénzügyi zárása nem végezhető addig, amíg azzal összefüggésben előírásra váró vagy függőben
lévő követelés áll fenn.
276.4. A záró elszámolás kifizetését követően, a kifogásra rendelkezésre álló határidő lejárta után, a pénzügyi zárást
megelőzően a fel nem használt támogatást fel kell szabadítani a kötelezettségvállalás alól a kedvezményezett záró
kifizetési igénylés keretében adott nyilatkozata alapján.”
12. Hatályát veszti az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
24.2. pontjában a „65/A. § (1) bekezdése” szövegrész,
b)
273.1. pontja,
c)
273.2. pontja és
d)
504.1. pont d) alpontja.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2015. (III. 30.) MNB rendelete
a „Zsigmondy Richárd” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy Zsigmondy Richárd 90 éve kapott Nobel-díjat – „Zsigmondy
Richárd” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2015. április 1.

2. §

(1) Az ovális alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30×25 mm, széle
sima.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy oldalról érkező fénysugarakat befogadó ultramikroszkóp ábrázolása
látható. Az ábrázolás alatt a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, félköriratban, bal
oldalon az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, jobb oldalon a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a bal oldali mezőben Zsigmondy Richárd portréja látható. A jobb oldali mezőben, egymás
alatti vízszintes sorokban a „ZSIGMONDY”, a „RICHÁRD”, az „1865-1929”, a „NOBEL-DÍJ” és az „1925” felirat olvasható.
Az emlékérme alsó szélén, a portré mellett Király Fanni tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 9/2015. (III. 30.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:
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2. melléklet a 9/2015. (III. 30.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2015. (III. 30.) MNB rendelete
a „Zsigmondy Richárd” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy Zsigmondy Richárd 90 éve kapott Nobel-díjat – „Zsigmondy
Richárd” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2015. április 1.

2. §

(1) Az ovális alakú emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 10,3 gramm, átmérője 30×25 mm,
széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy oldalról érkező fénysugarakat befogadó ultramikroszkóp ábrázolása
látható. Az ábrázolás alatt a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, félköriratban, bal
oldalon a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a jobb oldalon a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a bal oldali éremmezőben Zsigmondy Richárd portréja látható. A jobb oldali mezőben,
egymás alatti vízszintes sorokban a „ZSIGMONDY”, a „RICHÁRD”, az „1865-1929”, a „NOBEL-DÍJ” és az „1925”
felirat olvasható. Az emlékérme alsó szélén, a portré mellett Király Fanni tervezőművész mesterjegye látható.
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 10/2015. (III. 30.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 10/2015. (III. 30.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

3503

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelete
az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya
a)
az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató),
b)
az egyéni előfizetőkre és az üzleti előfizetőkre (a továbbiakban együtt: előfizető),
c)
az előfizetői szerződés megkötését kezdeményező felhasználókra, és
d)
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság)
terjed ki.
(2) Előfizetői szerződés elektronikus úton történő megkötésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
rendelkezésein túl e rendeletben foglaltakat is alkalmazni kell.
(3) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet akkor
alkalmazható, ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.
(4) E rendeletben foglaltak a nyilvános telefonállomás, telefon, fax, vagy internet-hozzáférés szolgáltatás egyszeri
igénybevétele céljából, vagy egy napot meg nem haladó időtartamra létrejött előfizetői szerződés alapján nyújtott
szolgáltatás tekintetében kizárólag annyiban alkalmazandók, amennyiben e szolgáltatások tárgya, tartalma
szempontjából értelmezhetők.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
előfizetői panasz: előfizetői szerződés alapján igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával
összefüggésben az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az előfizetőt érintő egyéni jogsérelem vagy
érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek;
b)
hibabejelentés: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem
előfizetői szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás minőségének romlásával, mennyiségi
csökkenésével, vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos;
c)
üzleti előfizető: az a személy vagy szervezet (ideértve az állami, közigazgatási szervet, civil szervezetet és más,
külön jogszabályban önálló jogi személyiséggel felruházott szervezetet is), aki vagy amely szakmája, önálló
foglalkozása, gazdasági, üzleti tevékenysége vagy jogszabályban meghatározott feladata körében veszi
igénybe az elektronikus hírközlési szolgáltatást;
d)
tartós adathordozó: olyan eszköz, amely lehetővé teszi az adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő
tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz
különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD-ROM, a memóriakártya, a számítógép merevlemeze.

3. Általános szabályok
3. §

(1) A szolgáltató az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 127. § (1) bekezdésében
meghatározott előfizetői szerződést úgy köteles kialakítani, hogy az megfeleljen a közérthetőség, ellentmondásmentesség és áttekinthetőség követelményének.
(2) Az áttekinthetőség érdekében az általános szerződési feltételeket pontos tartalomjegyzékkel és oldalszámozással
kell ellátni. A szolgáltató általános szerződési feltételei előlapján, jól látható módon köteles feltüntetni
a hatálybalépés időpontját.
(3) A szolgáltató köteles általános szerződési feltételeinek már nem hatályos változatait 5 évre visszamenőleg
elektronikusan is megőrizni, pontosan megjelölve, hogy azok milyen időszakban voltak hatályban, továbbá
ügyfélszolgálatán és internetes honlapján ezeket legalább 2 évre visszamenőleg hozzáférhetővé tenni. Előfizetői
igény esetén az általános szerződési feltételekről a szolgáltató köteles tájékoztatást adni.
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(4) Előfizetői szerződésben semmis az a kikötés, amely az előfizetőnek az Eht.-ban és e rendeletben biztosított jogait
megállapító rendelkezésektől – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az előfizető hátrányára eltér. Semmis
az előfizetőnek az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban megállapított jogáról lemondó jognyilatkozata.
(5) E rendeletben foglaltaktól a felek egyező akaratával az előfizető javára el lehet térni.
(6) A szolgáltató az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban foglalt, előfizetői szerződéssel kapcsolatos értesítési,
tájékoztatási kötelezettségének egyértelműen, közérthetően és pontosan köteles eleget tenni.
(7) Hatósági eljárás esetén a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy törvényben vagy elektronikus hírközlésre
vonatkozó szabályban meghatározott, előfizetői szerződéssel kapcsolatos értesítési, tájékoztatási kötelezettségének
eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint az előfizető törvényben vagy
e rendeletben előírt hozzájárulásait beszerezte.
(8) Az előfizetőt e rendelet alapján megillető kötbér az arra okot adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének
napjától a szerződésszegés megszűnésének napjáig jár.
(9) E rendelet szerint a szolgáltatót terhelő kötbérfizetési kötelezettségnek a szolgáltató a szerződésszegő magatartás
megszűnésétől számított 30 napon belül – az előfizetőt megillető kötbér mértékéről, a kötbérfizetésre okot
adó szerződésszegő magatartásról és a kötbérfizetési kötelezettség teljesítésének módjáról szóló kifejezett
tájékoztatással együtt – köteles eleget tenni. A szolgáltató köteles továbbá a kötbér összegének meghatározására
általa alkalmazott számítást a tájékoztatásban olyan módon feltüntetni, hogy az előfizető számára lehetővé
váljon a számítás helyességének ellenőrzése. A kötbérfizetési kötelezettség teljesítését a szolgáltató nem kötheti
az előfizető kötbérre vonatkozó igényének bejelentéséhez. A szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettségének úgy
köteles eleget tenni, hogy
a)
a kötbért a havi számlán, vagy előre fizetett szolgáltatás esetén az előfizető egyenlegén jóváírja, vagy
b)
az előfizetői szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fizetett részét az előfizető
részére egy összegben, jelenlévők esetében az ügyfélszolgálaton, távollévők esetében – amennyiben
a szolgáltató az előfizető szükséges adataival rendelkezik – banki átutalással, egyébként postai úton fizeti
meg.

4. Az üzleti előfizetőkkel kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályok
4. §

(1) Azon üzleti előfizető esetében, amelynek foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő és éves nettó árbevétele vagy
mérlegfőösszege legalább 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, a felek egyező akarattal eltérhetnek az Eht.
előfizetői szerződéssel kapcsolatos, valamint e rendelet rendelkezéseitől.
(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó üzleti előfizetők esetében, a felek egyező akarattal eltérhetnek az Eht. 127. §
(4b) bekezdés, 128. § (2) bekezdés, 134. § (1)–(2), (6), (10), (10b), (11), (13), (15) bekezdés, 135. §, 140. § (1)–(2),
(4) bekezdés, továbbá e rendelet 3. § (9) bekezdés, 7. §, 11. §, 17. § (1) bekezdés rendelkezéseitől, valamint
a szolgáltató általános szerződési feltételeitől.
(3) Az üzleti előfizetők esetében a szolgáltató az Eht. 129. § (5) bekezdés, 131. § (1) bekezdés, továbbá e rendelet 10. §
rendelkezéseitől eltérhet.
(4) A (2) bekezdés alkalmazása esetén az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza, hogy a felek az adott jogszabályi
rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől miben és hogyan térnek el, valamint tartalmazza az üzleti
előfizetőnek az eltérés elfogadására vonatkozó kifejezett nyilatkozatát.
(5) A (3) bekezdés alkalmazása esetén az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza, hogy a szolgáltató az adott
jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől miben és hogyan tér el.
(6) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételeket, mutatókat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény rendelkezései szerint kell meghatározni, bizonyítani.
(7) A szolgáltató elektronikus úton történő szerződéskötéskor is köteles biztosítani, hogy a kis- és középvállalkozások
az előfizetői szerződés megkötésekor kérhessék az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban
történő alkalmazását, amennyiben az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatás az egyéni előfizetők számára
is elérhető a szolgáltató általános szerződési feltételei szerint. Ebben az esetben a szolgáltató a részletes – az
előnyöket és hátrányokat bemutató – tájékoztatást elektronikus úton köteles megadni, és a tájékoztatás
megtörténtét köteles igazolni.
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5. Az előfizetői szerződés létrejötte
5. §

(1) Az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentést követően – amennyiben szükséges és az előfizetői szerződés
megkötésére egyidejűleg nem kerül sor – a szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi
az igény teljesíthetőségével kapcsolatos vizsgálatait, és e határidőn belül igazolható módon nyilatkozik és értesíti
a felhasználót arról, hogy
a)
az igényt teljesíti,
b)
az igény teljesíthető, de a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában az igénybejelentéstől
számított 30 napon belül nem tudja biztosítani, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának
megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
amely nem haladhatja meg az igénybejelentéstől számított 90 napot,
c)
az igény teljesíthető, de az előfizetői szolgáltatás nyújtása helyi hurok átengedésével valósul meg, ezzel
egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének
legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az átengedő szolgáltató
helyi hurok átengedésére irányuló referenciaajánlatában foglalt létesítési határidőtől számított 15 napot,
d)
az igényt nem teljesíti.
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak esetén a szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg ajánlatot tesz
az igénybejelentést tevőnek az igénybejelentés alapján a szolgáltató általános szerződési feltételeiben
meghatározottak szerinti előfizetői szerződés megkötésére.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül
kezdeményezi a helyi hurok átengedését.
(4) Az előfizetői szerződés
a)
jelenlévők között – különösen ügyfélszolgálati helyiségben tett szerződéses jognyilatkozatok esetében – az előfizető
szolgáltatói ajánlatot elfogadó, előfizetői szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatának megtételével,
b)
távollevők között az előfizető szolgáltatói ajánlatot elfogadó, előfizetői szerződés megkötésére irányuló
jognyilatkozatának hatályosulásával
jön létre.
(5) Ráutaló magatartással csak akkor jön létre előfizetői szerződés, ha az előfizető számára az elfogadó nyilatkozat
megtételekor az ajánlat és az előfizetői szerződés lényeges tartalma ismert volt. Szerződéskötésre irányuló, ráutaló
magatartással tett jognyilatkozatnak kizárólag az a tevőleges magatartás minősül, amely minden kétséget kizáróan
kifejezi az előfizetői szerződés megkötésére irányuló akaratot. A nyilatkozattétel elmulasztása, vagy valamilyen
magatartástól tartózkodás nem minősül előfizetői szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatnak.

6. §

(1) Az előfizetői szerződés szóban, vagy ráutaló magatartással történő megkötése esetén az előfizetői szerződés az 5. §
(4) bekezdés szerinti létrejöttét követően a szolgáltató a megkötött előfizetői szerződésről legfeljebb 8 napon belül
legalább a 11. § (1) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó dokumentumot ad az előfizetőnek, amennyiben arra
az előfizetői szerződés létrejöttét megelőzően nem került sor. A szolgáltató a dokumentumot ingyenesen, a felek
megegyezése szerint tartós adathordozón vagy elektronikus levélben írásos formában, megegyezés hiányában
papíron, nyomtatott formában köteles az előfizető részére igazolható módon átadni vagy megküldeni.
(2) Az előfizetői szerződés megkötése előtt a szolgáltató köteles az előfizetőt igazolható módon tájékoztatni arról,
hogy az előfizetői szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően az Eht. 143. § (2) bekezdése
szerinti elévülési időn belül, az előfizető évente egyszer ingyenesen kérheti az előfizetői szerződés általa megjelölt
időpontjában hatályos tartalmáról szóló, legalább a 11. § (1) bekezdés szerinti elemeket tartalmazó dokumentum
átadását. E dokumentumot a szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül ingyenesen, az előfizető
választása szerint papíron, nyomtatott formában, vagy más tartós adathordozón, vagy elektronikus levélben köteles
az előfizető részére igazolható módon átadni vagy megküldeni.
(3) A távollévők között írásban megkötött előfizetői szerződés létrejöttét követően a szolgáltató a megkötött előfizetői
szerződés létrejöttének időpontjáról haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül értesíti az előfizetőt.
(4) Az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhető szerződéskötési felület, vagy elektronikus levél
útján) történő szerződéskötés esetén a szolgáltató köteles haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül az előfizetői
szerződés létrejöttét elektronikus úton visszaigazolni és az előfizetői szerződést maradandó módon rögzíteni.
Az előfizetői szerződést a szolgáltató a rögzítéstől számított 5 napon belül köteles az előfizetőnek elektronikus
levélben megküldeni, vagy az előfizetői szerződéshez történő hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus
levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni.
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7. §

(1) Az 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak esetén a szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésétől számított
15 napon belül, vagy a felek előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban, de
legfeljebb az előfizetői szerződés megkötésétől számított 90 napon belül köteles a szolgáltatás nyújtását
megkezdeni.
(2) Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az (1) bekezdés szerinti időpontban az előfizető érdekkörébe tartozó ok
miatt nem volt lehetséges, a felek megállapodhatnak a szolgáltatás nyújtása megkezdésének újabb időpontjában,
mely nem lehet későbbi, mint az előfizetői szerződés megkötésétől számított 90 nap.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott, vagy az (1)–(2) bekezdés alapján a felek megállapodása szerinti, vagy
a szolgáltató által az 5. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerint vállalt határidő elmulasztása esetén a szolgáltató
kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az általános szerződési feltételekben foglalt
kedvezmények nélküli belépési díj egy tizenötöd része, belépési díj hiányában az előfizetői szerződés szerinti
díjcsomagra az általános szerződési feltételekben meghatározott kedvezmények nélküli havi előfizetési díj, vagy
előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének nyolcszorosa.
(4) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott, vagy az (1)–(2) bekezdés alapján a felek megállapodása szerinti,
vagy a szolgáltató által az 5. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerint vállalt határidő teljesítésére a szolgáltató műszaki
okból nem képes, és ezért az előfizetői szerződést az Eht. 134. § (2) bekezdése szerint felmondja, a szolgáltató
a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől az előfizetői szerződés
megszűnéséig a (3) bekezdés szerinti kötbér felét köteles megfizetni.
(5) Ha a szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott, vagy az (1)–(2) bekezdés alapján a felek megállapodása
szerinti, vagy a szolgáltató által az 5. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerint vállalt határidőt túllépi, akkor
az előfizetői hozzáférési pont létesítését megelőzően az előfizető jogosult az előfizetői szerződéstől hátrányos
jogkövetkezmények nélkül elállni. Az előfizető elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a szolgáltató
köteles az adott előfizetői szerződés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 napon belül
visszafizetni az előfizető számára, az előfizető pedig köteles a szolgáltató tulajdonában lévő, a szolgáltató által
részére átadott eszközöket a szolgáltatónak visszaszolgáltatni.
(6) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés esetén az előfizető az előfizetői
szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat
az előfizetői szerződéstől. Ha a szolgáltató az előfizetői szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva
álló határidőn belül megkezdi, az előfizetőt az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás
nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.

8. §

(1) Az előfizetői szerződés megkötését megelőzően a szolgáltató köteles igazolható módon tájékoztatást adni
a határozatlan és a határozott idejű előfizetői szerződés megkötésének lehetőségéről, és igazolható módon
bemutatni azok részletes feltételeit. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződésben az előfizetőt érintő,
a határozott idejű előfizetői szerződésből eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményt megállapító szerződéses
rendelkezés semmis.
(2) Mobil internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális műsorterjesztési
szolgáltatásra kötött előfizetői szerződés esetén az előfizető a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított
14 napon belül az előfizetői szerződést – a (3) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményekkel – azonnali
hatállyal felmondhatja, ha az előfizetői szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy
az előfizetői szerződésben megjelölt igénybevételi helyen (cím, annak hiányában helyrajzi szám) a szolgáltatás
minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak, vagy a szolgáltatás nem vehető igénybe.
Az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltató köteles igazolható módon tájékoztatni az előfizetőt
a felmondási jog gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és következményeiről.
(3) A (2) bekezdésben foglalt felmondás esetén a szolgáltató csak a szerződéskötéstől a felmondásig eltelt időre járó
arányos havidíjat, valamint forgalomarányos díjat tartalmazó szolgáltatás esetében az előfizető által ténylegesen
felhasznált forgalom díját, vagy a szolgáltatással igénybe vett eseti díjas egyéb szolgáltatások ellenértékét
követelheti. A szolgáltató egyéb költséget, így különösen felmondási vagy adminisztrációs díjat nem számíthat fel.
(4) A szolgáltató nem követelhet az előfizetőtől díjat, ellenszolgáltatást, ha olyan szolgáltatást, terméket vagy
elektronikus hírközlő eszközt értékesít, amelyet az előfizető nem rendelt meg. A szolgáltató erre vonatkozó ajánlata
csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta.

9. §		
Az 5–8. § rendelkezéseit a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel
tett címzett nyilatkozatok útján kötött előfizetői szerződésre is alkalmazni kell.
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6. Az általános szerződési feltételek tartalma
10. §

(1) Az általános szerződési feltételek – az adott szolgáltatásra értelmezhetően – az alábbi fejezetcímek és sorrend
szerint legalább a következőket tartalmazzák, amennyiben azt a szolgáltatás jellege indokolja:
1.
általános adatok, elérhetőség:
1.1.
a szolgáltató neve és címe,
1.2.
a szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb
elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb
ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők,
1.3.
a szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség,
nyitvatartási idő),
1.4.
a szolgáltató internetes honlapjának címe,
1.5.
az általános szerződési feltételek elérhetősége;
2.
az előfizetői szerződés megkötése és feltételei:
2.1.
az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. § (2) bekezdése szerinti előfizetői
szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei,
2.2.
az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája,
2.3.
az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének
esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai,
2.4.
az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő
csatlakozására és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő,
2.5.
mobil internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális
műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetén a 8. § (2) bekezdésében meghatározott
felmondás feltételei;
3.
az előfizetői szolgáltatás tartalma:
3.1.
a szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása,
3.2.
a szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe,
3.3.
a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a segélyhívó szolgáltatások használatára, valamint
a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférésre, és az információk felhasználására
vonatkozó leírás,
3.4.
tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e,
3.5.
a szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye;
4.
az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága:
4.1.
az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és
felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló
NMHH rendeletben meghatározott egyedi, továbbá a szolgáltató által önként vállalt egyedi
szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei,
4.2.
amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és
ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető
más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó
szabályok részletes ismertetése,
4.3.
tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a hálózat és szolgáltatás biztonságát és
a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal
kapcsolatban tehet,
4.4.
az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei;
5.
a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése:
5.1.
az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés
leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szüneteltetés esetei,
5.2.
az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél
végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői
csökkentésének esetei és feltételei, továbbá a megvalósításának módjai,
5.3.
az előfizetői szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei;
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták:
6.1.
hibabejelentések kezelése, folyamata, a vállalt hibaelhárítási határidő, a hibabejelentések
nyilvántartásba vételére és a hiba elhárítására vonatkozó eljárás,
6.2.
az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén,
6.3.
az előfizetői panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció és kártérítési igények intézése),
6.4.
az ügyfélszolgálat működése, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje,
6.5.
a tudakozó szolgáltatás igénybevétele,
6.6.
tájékoztatás a szolgáltatással összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének
lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult
hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik (cím, telefonszám,
egyéb elérhetőség) feltüntetése;
díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér:
7.1.
az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri,
rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó
díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény
igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely
követelményt, az előfizetői szerződés megszűnése, módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése,
korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, ideértve a végberendezéssel
kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja,
rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj,
7.2.
a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések,
7.3.
a kártérítési eljárás szabályai,
7.4.
az előfizetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a kötbérfizetés módjai;
a számhordozással, a szünetmentes szolgáltatóváltással, a közvetítőválasztással kapcsolatos eljárások
részletes szabályai:
8.1.
a telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai,
8.2.
internet-hozzáférés szolgáltatók esetében a szünetmentes szolgáltatóváltással kapcsolatos eljárás
részletes szabályai, amennyiben a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik,
8.3.
a közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai a közvetítőválasztást biztosító hálózati
szerződésekben foglaltakkal összhangban;
az előfizetői szerződés időtartama;
adatkezelés, adatbiztonság:
10.1.
a szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama,
10.2.
az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos
jogairól és kötelezettségeiről;
az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának,
visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői névjegyzékre, a forgalmi adatokon
kívüli helymeghatározó adatok nyújtására, értéknövelt szolgáltatások nyújtására, elektronikus hírközlési
szolgáltatások értékesítésére, üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésére, tételes
számlamelléklet, hívásrészletező igénylésére, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra, az egyéni
előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatok);
az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei:
12.1.
a szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a szolgáltató jogosultsága
az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú
szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok,
12.2.
az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének
határideje,
12.3.
a szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei,
12.4.
az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei,
12.5.
egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik;
az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei:
13.1.
az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség,
13.2.
a szolgáltatás rendeltetésszerű használata,
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13.3.

a végberendezéssel, vagy az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más
elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek,
13.4.
az adatváltozás bejelentése;
14.
a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek és azokkal egyező célra
szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó tájékoztatás;
15.
műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatások
felsorolása, valamint – amennyiben a szolgáltató fel kívánja tüntetni – az Eht. 132. § (2a) bekezdés a) pontja
szerinti adatok, továbbá a kiegészítő médiaszolgáltatások felsorolása és meghatározása.
(2) A szolgáltató jogosult a fejezeteken belül új pontokat meghatározni.
(3) Az olyan összefüggő szabályok, feltételek, amelyek terjedelmi okból a főszövegben nem helyezhetők el,
mellékletben is meghatározhatók. A főszövegben a mellékletre utalni kell. A mellékletek az általános szerződési
feltételek részét képezik, azonban az általános szerződési feltételek főszövegét nem módosíthatják.
(4) Az általános szerződési feltételek külön melléklete tartalmazza az akciók részletes leírását, így különösen azok
időtartamát, feltételeit, díjait és a nyújtott kedvezményeket. E melléklet módosítása esetén a szolgáltató köteles
e mellékletet az általános szerződési feltételek módosítására vonatkozó általános szabályok szerint közzétenni és
rendelkezésre bocsátani, továbbá – az előfizetők értesítését mellőzve – köteles azt a módosítás hatálybalépését
követő 8 napon belül a Hatóságnak megküldeni.

7. Az egyedi előfizetői szerződés tartalma
11. §

(1) Az egyedi előfizetői szerződésnek az Eht. 129. § (5) bekezdésére figyelemmel legalább a következőket kell
tartalmaznia:
a)
személyes adatok, amennyiben értelmezhető:
aa)
az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye,
ab)
az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,
ac)
az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve,
ad)
kiskorú, vagy cselekvőképességében az előfizetői szerződés megkötésével összefüggő
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott előfizető esetén az utólag fizetett díjú
szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő aa)–ac) pont szerinti
adatai,
ae)
az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, szükség esetén pénzforgalmi
számlaszáma,
af )
kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek;
b)
a szolgáltató adatai:
ba)
a szolgáltató neve, székhelye, levelezési címe,
bb)
a szolgáltató cégjegyzékszáma,
bc)
a központi ügyfélszolgálat telefonszáma és e-mail címe,
bd)
a hibabejelentő valamennyi elérhetősége,
be)
az internetes honlap elérhetősége,
bf )
az általános szerződési feltételek elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is
elérhetők, a fejezetek elérhetősége;
c)
az előfizetői szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás:
ca)
a szolgáltatás, a díjcsomag megnevezése, az előfizető által kért szolgáltatások, az előfizető
tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e, az előfizetői
hozzáférési pont helye,
cb)
a szolgáltatás megkezdésének határideje,
cc)
alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), utalás arra, hogy
a szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi egyéb díj az általános szerződési feltételekben hol
található, azzal, hogy e díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok
az egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva,
cd)
a díjfizetés módja,
ce)
a számlakibocsátás határideje,
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cf )

telefonszolgáltatás esetén az előfizető hívószáma, amennyiben a szolgáltató a szolgáltatáshoz
telefonszámot rendelt és az rendelkezésre áll, vagy amennyiben az előfizetői szerződéskötés
időpontjában nem áll rendelkezésre, az előfizetői hívószám közlésének határideje,
cg)
a nyújtott kedvezmények meghatározása és mértéke;
d)
az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, jelenlévők között kötött határozott idejű előfizetői
szerződés esetén a határozott időtartam lejáratának napja;
e)
amennyiben értelmezhető, az előfizető egyértelmű (igen/nem) nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok
módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje:
ea)
az előfizetői névjegyzékkel,
eb)
a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával,
ec)
az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes
adatok kezelésével,
ed)
a tételes számlamelléklet, vagy a hívásrészletező igénylésével,
ee)
az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóval,
ef )
az egyéni előfizetői minőséggel,
eg)
a kis- és középvállalkozási minőséggel,
eh)
az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével,
ei)
a 8. § (2) bekezdés szerinti, a felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével
kapcsolatos nyilatkozat az Eht.-ban foglaltaknak megfelelően;
f)
amennyiben a szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat,
vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht. 137. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
korlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek, valamint ezek elfogadásáról szóló, az előfizető külön,
egyértelmű (igen/nem) nyilatkozata;
g)
utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés
módosításának eseteit, feltételeit, az egyoldalú módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat;
h)
utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés
megszűnésének eseteit, feltételeit és jogkövetkezményeit;
i)
utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák azt, hogy jogvita esetén
milyen típusú eljárások állnak az előfizető rendelkezésére, valamint ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel
kapcsolatos tájékoztatás;
j)
utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szolgáltatói szerződésszegés
jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, korlátozására, szüneteltetésére vonatkozó
rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt
megillető kötbér mértékét;
k)
utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés
szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit;
l)
utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések
megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait, valamint a hibabejelentések és
számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat;
m)
üzleti előfizető esetén a 4. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
(2) A szolgáltató tájékoztatásként köteles csatolni az egyedi előfizetői szerződéshez az előfizetői szerződés
megkötésekor hatályos általános szerződési feltételei szerinti, az előfizető lakcíméhez vagy tartózkodási helyéhez
legközelebb lévő ügyfélszolgálata címét, telefonszámát és nyitvatartási idejét, amennyiben ez eltér az (1) bekezdés
bc) pont alapján feltüntetettektől.
(3) A szolgáltató az Eht. 154. § (1) bekezdése alapján a számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői
szerződések figyelemmel kísérése céljából az (1) bekezdés a) pontja szerinti személyes adatokat kezelheti.
(4) Az egyedi előfizetői szerződések mintáit a szolgáltató köteles internetes honlapján az általános szerződési feltételek
mellett közzétenni.

8. Az előfizetői szerződés módosítása
12. §

(1) Az általános szerződési feltételek módosítása esetén, a módosítás Hatósághoz történő bejelentésekor
a bejelentéshez csatolni kell elektronikus dokumentumban a változásokat kivonatolt formában, valamint
az általános szerződési feltételek változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is.
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(2) Az általános szerződési feltételek módosítása tekintetében az Eht. 132. § (4) bekezdésében meghatározott
értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a)
pontos utalást az általános szerződési feltételek módosított rendelkezéseire;
b)
a módosítások lényegének rövid leírását;
c)
a módosítások hatálybalépésének időpontját;
d)
a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét;
e)
ha a szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja, vagy a díjban foglalt szolgáltatás mennyiségét
csökkenti, akkor a módosított díjat, mennyiséget és a változás összegét, több szolgáltatást tartalmazó
díjcsomag esetében szolgáltatásonként elkülönítve;
f)
azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt (különösen a műsorterjesztés
szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkező változás esetén az Eht. 132. §
(2a) bekezdés szerinti indokot), amellyel a szolgáltató a módosítást indokolja;
g)
az előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, az Eht. 144. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott értesítési módon (különösen
SMS, MMS) megküldött értesítésnek:
a)
a módosítások hatálybalépésének időpontját;
b)
amennyiben ez lehetséges, pontos utalást az általános szerződési feltételek módosított rendelkezéseire;
c)
a közzétett általános szerződési feltételek internetes honlapon történő elérhetőségét;
d)
az előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogokra történő utalást
kell tartalmaznia.
(4) Az ügyfélszolgálatok címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása esetén a szolgáltatót nem
terhelik a jogszabályban meghatározott, az előfizetői szerződés módosításához kapcsolódó kötelezettségek,
azonban a szolgáltató a változásról a központi ügyfélszolgálatán és az internetes honlapján köteles tájékoztatást
adni.
(5) A műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek módosításáról – ide nem értve
a szolgáltatási csomag összetételére, illetve a szolgáltatás díjának emelésére vonatkozó módosítást – szóló, az Eht.
144. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt értesítési kötelezettségének a szolgáltató úgy is eleget tehet, hogy minden
előfizetője számára díjmentesen elérhető információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább összesen
3 óra időtartamban a 8 és 22 óra közötti idősávban az értesítést közzéteszi.
(6) Az egyedi előfizetői szerződés időtartamát érintő módosítást megelőzően a szolgáltató köteles igazolható módon
tájékoztatást adni a határozatlan és a határozott idejű előfizetői szerződés részletes feltételeiről. A tájékoztatás
elmaradása esetén az előfizetői szerződésben az előfizetőt érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből eredő
bármilyen hátrányos jogkövetkezményt megállapító szerződéses rendelkezés semmis.
(7) Ráutaló magatartással határozatlan időre kötött egyedi előfizetői szerződés ráutaló magatartással akkor
módosítható, ha az előfizető az előfizetői szerződés ideje alatt igazolható módon szóban vagy írásban
nyilatkozik arról, hogy amennyiben a szolgáltató az előfizetői szerződés módosítását kezdeményezi, az előfizető
nyilatkozattételének elmulasztása, vagy tevőleges magatartásának tanúsítása elfogadásnak minősül.
13. §

(1) A határozatlan időre kötött előfizetői szerződések tekintetében az Eht. 132. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetnek
minősül különösen az olyan költség – az előfizetői szerződés megkötésekor előre nem látható – növekedése, amely
a szolgáltató harmadik személlyel fennálló szerződéses kapcsolatából ered és közvetlenül beépül a szolgáltatás
díjába.
(2) A határozatlan időre kötött előfizetői szerződés tekintetében a szolgáltató meghatározhat olyan feltételt az egyedi
előfizetői szerződésben vagy az általános szerződési feltételekben, amely alapján a fogyasztói árszínvonal
meghatározott változása esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjának naptári évenként legfeljebb egyszeri
módosítására. E feltétel bekövetkezése esetén a szolgáltató az Eht. 132. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint
jogosult az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítani.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a díjváltozás mértéke nem haladhatja meg a megelőző naptári évre a Központi
Statisztikai Hivatal által megadott tényleges fogyasztói árindex mértékét.

14. §

(1) Az Eht. 132. § (9) bekezdésében rendezett átírás esetén a szolgáltató az előfizető kérésére köteles az átírás
teljesítésére általa vállalt határidőn belül az átírást teljesíteni, vagy az átírás elutasításáról az előfizetőt értesíteni.
(2) Az átírás teljesítésének határideje nem lehet több mint a szolgáltató által meghatározott alaki és tartalmi
követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított 15 nap.
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(3) A szolgáltató átírás esetén indokolt és méltányos díjat számíthat fel az előfizetőnek, azonban nem kötelezheti
belépési díj fizetésére.
(4) Amennyiben a szolgáltató az átírást az általános szerződési feltételeiben vállalt határidőn belül nem teljesíti, kötbért
köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egytizede.
15. §

(1) A helyhez kötött szolgáltatások esetén az előfizető áthelyezési igényére az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató
köteles a földrajzi szolgáltatási területén belül áthelyezni az e §-ban foglaltak szerint.
(2) A szolgáltató a hiánytalan áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezését követő 15 napon belül végzi el az igény
teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen időn belül írásban értesíti az igénylőt arról, hogy
a)
az áthelyezési igénybejelentést elfogadja, és azt az általános szerződési feltételekben meghatározott
határidőben, legfeljebb azonban az igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az előfizető által
az áthelyezési igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény szolgáltatóhoz való
beérkezésétől számított 90 napon belüli időpontban teljesíti,
b)
az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az a) pont szerinti határidőben
nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igénybejelentést elfogadja és ezzel egyidejűleg (év, hónap, nap
pontossággal) megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját, amely nem haladhatja meg
az áthelyezési igénybejelentéstől számított 90 napot,
c)
az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja, vagy
d)
az áthelyezési igényt – a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, de legalább 30 napos határidő elteltét
követően is esedékes – díjtartozása miatt elutasítja.
(3) A szolgáltató az áthelyezésért indokolt és méltányos díjat számíthat fel.
(4) A (2) bekezdés a)–b) pontjában foglaltak esetén az előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a szolgáltatás
igénybevételére alkalmas áthelyezés teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás szünetel. Erre az időszakra a szolgáltató
díjfizetési kötelezettséget nem állapíthat meg.
(5) A (2) bekezdés a) pontja szerint meghatározott, vagy a b) pontjában a szolgáltató által vállalt határidő be nem
tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés
díjának egyharmada.

16. §

(1) Az előfizetői hívószámot a szolgáltató az alábbi esetekben változtathatja meg:
a)
ha az előfizető kéri;
b)
ha a számváltoztatás műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen, és ennek szükségességét a Hatóság
igazolta;
c)
ha a számváltoztatást jogszabály kötelezővé teszi.
(2) A szolgáltató az előfizető kérésére köteles az előfizetői hívószámot megváltoztatni, ha a szám megváltoztatásának
műszaki feltételei adottak. A felek eltérő megállapodása hiányában a megváltozott hívószámot a szolgáltató
választja ki a rendelkezésére álló számtartományból.
(3) Amennyiben a szolgáltató a (2) bekezdés szerint kért előfizetői hívószám megváltoztatását műszaki feltételek
hiányára hivatkozva megtagadja, azt köteles részletesen megindokolni.
(4) Az előfizetői hívószám megváltoztatása esetén az előfizető igényelheti, hogy a szolgáltató a hívószámot ne rendelje
más előfizetőhöz, a korábbi előfizetői hívószámon az új előfizetői hívószámról a szolgáltató – a szolgáltató által
meghatározott szövegkészletből az előfizető által választott szöveggel – tájékoztatást adjon.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott szolgáltatás, amennyiben a változtatásra az (1) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott esetekben kerül sor, az előfizető kérésének megfelelő ideig, de legfeljebb 3 hónapig díjmentes.
(6) A szolgáltató köteles az előfizetőt a (4)–(5) bekezdésben foglaltakról tájékoztatni, és az (1) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott esetekben az előfizetőt az előfizetői hívószám megváltozásáról legalább 30 nappal előre értesíteni.
(7) A szolgáltató az előfizetői hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján köteles
mindaddig tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz, de legfeljebb az előfizetői hívószám
megváltozásától számított 1 évig.
(8) A szolgáltató e §-ban meghatározott feltételek figyelembevételével az általános szerződési feltételeiben
határozhatja meg, hogy az előfizetői hívószámot mennyi idő után rendeli más előfizetőhöz.
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9. Az előfizetői szerződés megszűnése
17. §

(1) Az előfizetői szerződés megszűnése esetén – az (5) bekezdésben és az Eht. 134. § (6)–(7) bekezdésében
meghatározott esetek kivételével – sem kiszállási díj, sem bármilyen egyéb költség (különösen a szolgáltató
tulajdonát képező eszköz amortizációs értékcsökkenése) nem hárítható át az előfizetőre.
(2) Az előfizető az előfizetői szerződést egy általa megjelölt határnapra is felmondhatja. Ebben az esetben az előfizető
a felmondásról szóló nyilatkozatában köteles megjelölni azt a határnapot, amely naptól a nyújtott szolgáltatást
nem kívánja igénybe venni. E határnap a felmondás megtételétől, vagy megküldésétől számított nyolcadik és
harmincadik nap között lehet. A szolgáltató e határnapon köteles a szolgáltatás nyújtását megszüntetni.
(3) Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak és az előfizetői szerződésnek megfelelő előfizetői felmondás
esetében a szolgáltató nem kötheti ki az előfizetői szerződés megszűnése feltételeként a szolgáltató tulajdonát
képező, az előfizető részére átadott eszközök visszaszolgáltatását. Az előfizető felmondása, az előfizetői szerződés
megszűnése az előfizetői szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszonyt
nem érinti, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók.
(4) Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a szolgáltató valamennyi ügyfélszolgálatán köteles lehetővé tenni
az előfizető számára a szolgáltató tulajdonát képező, az előfizető részére átadott eszköz visszaszolgáltatását,
valamint igazolást adni a visszaszolgáltatásról az előfizető részére. Nem írható elő a visszaszolgáltatásra olyan eljárás,
amely az előfizető számára indokolatlan költséget, vagy aránytalan nehézséget jelentene.
(5) Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése a 7. § (1) bekezdés szerinti időpontban az előfizető érdekkörébe tartozó
ok miatt nem volt lehetséges és a felek a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem állapodnak meg a szolgáltatás
nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötésétől számított 90. napon
megszűnik.

10. A szolgáltatás szüneteltetése
18. §

(1) A szolgáltató az előfizető által kért szüneteltetési időszak végén – amely nem lehet hosszabb, mint a szolgáltató
általános szerződési feltételeiben a szüneteltetés leghosszabb időtartamaként meghatározott időtartam –
a szolgáltatást köteles visszakapcsolni, és erről az előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíteni.
Amennyiben a visszakapcsoláshoz nem szükséges helyszíni intézkedés, a szolgáltató külön díjat nem számíthat fel.
Amennyiben a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, a szolgáltató indokolt, méltányos, egyszeri díjat
számíthat fel.
(2) A szolgáltató az előfizető egyértelmű azonosítása után, az előfizető kérelmére köteles haladéktalanul szüneteltetni
a mobil rádiótelefon szolgáltatást, amennyiben a bejelentés indoka a SIM kártya elvesztése, eltulajdonítása.
Az előfizető kérelme és a szolgáltatás szüneteltetése közötti időszakban keletkezett esetleges díjakat a szolgáltató
nem háríthatja az előfizetőre.
(3) Üzleti előfizetők esetében felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a szolgáltató jogosult
a szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétől kezdve szüneteltetni, amíg az előfizető nem ad a szolgáltató általános
szerződési feltételeiben meghatározott, de legfeljebb a szolgáltatás 12 havi díjának megfelelő összegű vagyoni
biztosítékot.
(4) Egy előfizetői szerződésben foglalt több szolgáltatás esetén a felek megállapodhatnak, hogy a szüneteltetés
kizárólag az előfizető által kért szolgáltatásra terjedjen ki.

11. A szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése
19. §

(1) Ha az előfizető a (3) bekezdés vagy az Eht. 137. § (1) bekezdése szerinti korlátozás okát megszünteti és erről
a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, a szolgáltató köteles a tudomásszerzéstől számított 72 órán
belül a korlátozást megszüntetni. Amennyiben az előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az előfizetői
szerződést felmondja, és arról a szolgáltató a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a felek
az előfizetői szerződés megszüntetésében közösen megegyeznek, a szolgáltató – az előfizető ellentétes nyilatkozata
hiányában – a korlátozást az előfizetői szerződés megszűnéséig fenntartja.
(2) A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató minden megkezdett késedelmes
nap után kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a visszakapcsolási
díj egyharmada. Ha a szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér mértéke az előfizetői szerződés
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alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a visszakapcsolás időpontja szerinti hónapra vonatkozó havi
előfizetési díj, vagy előre fizetett díjú szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese.
(3) A szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján
valószínűsíthető, hogy az előfizető az előfizetői szerződés megkötése vagy a szolgáltatás igénybe vétele céljából
a szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette.
(4) A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben a szolgáltató az Eht. 134. §
(7) bekezdésében foglaltak szerint nem mondja fel az előfizetői szerződést, a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapra
felfüggesztheti. A szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számíthat fel. Amennyiben a szolgáltatás
felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése időtartamának utolsó napjára
15 napos felmondási idővel az előfizetői szerződést felmondhatja.
(5) A szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést legalább 15 napos felmondási idővel felmondani, és ennek tartamára
a szolgáltatást felfüggeszteni, amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy
az előfizető az előfizetői szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a szolgáltatót lényeges
körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette.

12. Díjszámítás, tételes számlamelléklet
20. §

(1) A szolgáltató az időmérésen alapuló szolgáltatás mérését másodperc alapon, díjának számítását és számlázását
az egyedi előfizetői szerződésben és az általános szerződési feltételekben kialakított számlázási egység alapján
végzi.
(2) A szolgáltató hálózati kapcsolástechnikai rendszerét úgy köteles kialakítani, hogy a díjazott időtartam, azaz
időmérésen alapuló szolgáltatás esetén a kapcsolat létrejötte és bontása közötti időtartam a végpontok közötti
beszéd- vagy adatkapcsolat fennállásának tényleges idejét
a)
helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén hívó oldali bontásnál 1 másodperccel, hívott oldali bontásnál 90
másodperccel,
b)
internet-hozzáférés szolgáltatás esetén 1 másodperccel,
c)
mobil rádiótelefon-hálózathoz történő előfizetői csatlakozás esetén 2 másodperccel haladhatja meg.
(3) Adatmennyiségen alapuló szolgáltatás díjának számítását és számlázását az általános szerződési feltételekben
rögzített egységekben kell kialakítani.

21. §

(1) Az Eht. 142. § (1) bekezdésében meghatározott számlamellékletben a telefonszolgáltató az előfizető által fizetendő
díjakat valamennyi eltérő díjú hívásirány, hívásirányok alkalmazásának hiányában a végződtető szolgáltató, emelt
díjas hívások, távszavazás, SMS, MMS, fogadott hívások után a fizetendő díjak szerinti bontásban köteles feltüntetni,
továbbá köteles feltüntetni a telefon szolgáltatás útján igénybe vett nem telefon szolgáltatások díját is.
(2) Az Eht. 142. § (2) bekezdése szerinti hívásrészletezőnek szolgáltatásonként és szolgáltatónként a következőket kell
tartalmaznia:
a)
a hívott szám;
b)
a hívás kezdő időpontja;
c)
a hívás időtartama;
d)
a hívásegység díja;
e)
a hívás díja.
(3) Az Eht. 142. § (1) bekezdésében meghatározott számlamellékletben külön fel kell tüntetni a beszéd és nem beszéd
célú hívásokért felszámított díjakat, valamint a díjazási időszakokat.
(4) Nem beszéd célú adatforgalmi kapcsolatok, hívások esetén a hívásrészletezőnek hozzáférés típusonként
a következőket kell tartalmaznia:
a)
a nem beszéd célú adatforgalom időpontja;
b)
adatforgalom mennyisége, vagy időalapú számlázásnál az adatforgalom időtartama;
c)
egységnyi forgalom, vagy időalapú díj számlázásánál az egységnyi időalapú díj;
d)
az adatforgalom díja.
(5) Átalánydíjas szolgáltatás esetében a (2) bekezdés d)–e) pontja és a (4) bekezdés c)–d) pontja helyett a szolgáltató
utalhat az átalányra vagy a szolgáltatás átalánydíjas jellegére is.
(6) A hívásrészletező eseti jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig igényelhető. A hívásrészletező az egyéni
előfizetők részére havonta egy alkalommal díjmentes. Az igénybevétel feltételeit a szolgáltató köteles az általános
szerződési feltételeiben meghatározni.
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(7) Az egyéni előfizető a hívásrészletező kiállítását utólag, legfeljebb két évre visszamenőleg is igényelheti
a szolgáltatótól, melyet a szolgáltató az igényléstől számított 15 napon belül köteles rendelkezésre bocsátani.
Visszamenőleges igénylés esetén minden, már kiállított számlához egy esetben kérhető hívásrészletező
díjmentesen.

13. Felelősség az előfizetői szerződés teljesítéséért
22. §

(1) A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az előfizetőt
értesíteni arról, hogy
a)
további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges,
annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé
eshet),
b)
a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült
fel.
(2) Nem köteles a szolgáltató 48 órán belül a hibabehatároló eljárás eredményéről értesíteni az előfizetőt, amennyiben
a valós, a szolgáltató érdekkörébe tartozó hiba elhárításához nem szükséges helyszíni, az előfizetői hozzáférési
ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat.
(3) A szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valós, érdekkörébe
tartozó hibát kijavítani.
(4) A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartam nem haladhatja meg a 72 órát.
(5) Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (például hatóság, közműszolgáltató vagy ingatlantulajdonos)
hozzájárulása szükséges, a hozzájárulást a szolgáltatónak a hibabejelentéstől számított 48 órán belül meg
kell kérnie. A hozzájárulás beszerzésének ideje nem számít be a (4) bekezdésben meghatározott határidőbe.
A szolgáltató a hibabejelentéstől számított 48 órán belül köteles az előfizetőt a hozzájárulás szükségességéről
és okáról, valamint arról értesíteni, hogy a hozzájárulás beszerzésének ideje nem számít be a (4) bekezdésben
meghatározott határidőbe.
(6) A szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíteni az előfizetőt
a hiba elhárításáról, valamint az értesítés módját és időpontját nyilvántartásba venni. A szolgáltató a hiba
elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is
eleget tehet.
(7) Az Eht. 141. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése során a szolgáltató a hibaelhárítással kapcsolatos
valamennyi adatot a hibaelhárítástól számított 1 évig köteles megőrizni.
(8) A szolgáltató a (3) bekezdésben meghatározott hiba elhárításáért díjat nem számíthat fel, a szolgáltatónál felmerülő
(javítási, kiszállási) költséget és a hiba behatárolása, valamint elhárítása céljából az előfizető helyiségébe történő
belépés biztosításán túl egyéb kötelezettséget nem háríthat az előfizetőre.
(9) Ha a hibabejelentés kivizsgálása vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen, az előfizető helyiségében lehetséges,
és a szolgáltató által az (1) bekezdés a) pontja szerinti értesítésben javasolt időpont az előfizetőnek nem megfelelő,
akkor a szolgáltató által javasolt időponttól az előfizetővel előzetesen egyeztetett újabb időpontig eltelt időtartam
nem számít be a (4) bekezdésben meghatározott határidőbe.
(10) Ha a hibabejelentés kivizsgálása vagy a hiba kijavítása időpontjában a (9) bekezdés szerint a szolgáltató és
az előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a szolgáltató érdekkörén kívül eső
ok miatt nem volt lehetséges, úgy a szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól
a szolgáltató kezdeményezésére a felek által közösen meghatározott új, alkalmas időpontig eltelt időtartam nem
számít be a (4) bekezdésben meghatározott határidőbe.
(11) Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten
bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától
számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba
elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától az előfizető által
tett ismételt hibabejelentésig eltelt időtartam.

23. §

(1) A szolgáltató kötbér fizetésére köteles:
a)
a 22. § (1) és (6) bekezdés szerinti értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden
megkezdett késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig,
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b)

a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden megkezdett késedelmes nap után
a hiba elhárításáig
terjedő időszakra.
(2) A kötbér mértéke a vetítési alap
a)
kétszerese az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben,
b)
négyszerese az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást
csak az előfizetői szerződés szerinti minőség romlásával, vagy mennyiség csökkenésével lehetett igénybe
venni.
c)
nyolcszorosa az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást
nem lehetett igénybe venni.
(3) A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap a hibabejelentés hónapjára vonatkozó, egyedi előfizetői
szerződés szerinti havi előfizetési díj és az előző havi forgalmi díj összege alapján egy napra vetített összeg.
24. §		
Műsorterjesztési szolgáltatás esetén, amennyiben az előfizetői szerződés szerint kínált csatornák közül egy
vagy több csatorna kikerül, a szolgáltató az ezt követő naptól csak az előfizetői szerződés szerint kínált csatornák
számához képest igénybe vehető csatornák számával arányos díjat számíthat fel az érintett előfizetőnek, kivéve,
ha az Eht. 132. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti előfizetői szerződésmódosítást a kínált csatornákban
bekövetkezett változás indokolja.
25. §

(1) A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról és hibabejelentésről a szolgáltató köteles hangfelvételt
készíteni, amelyet visszakereshető módon – a 22. § (7) bekezdésében foglalt eset kivételével – a bejelentés
időpontjától számítva 2 évig köteles megőrizni.
(2) Az előfizető kérésére a szolgáltató köteles az (1) bekezdés szerinti hangfelvétel előfizető általi visszahallgatását
a szolgáltató ügyfélszolgálati helyiségében biztosítani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hangfelvétel másolatát a szolgáltató köteles az előfizető kérésére 30 napon belül
rendelkezésre bocsátani. A szolgáltató a hangfelvétel kiadását az előfizető azonosításán túl egyéb feltételhez nem
kötheti. Az előfizető részére hangfelvételenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani.

14. Az előfizetők értesítése
26. §

(1) Amennyiben az előfizető hozzájárul, a szolgáltató a számlát postai út helyett elektronikus levélben vagy elektronikus
számla bemutatási rendszer útján is megküldheti az előfizető részére. A szolgáltató ebben az esetben az előfizető
részére díjkedvezményt adhat.
(2) Elektronikus számla bemutatási rendszer esetén az Eht. 144. § (3) bekezdése alkalmazásában a számlaértesítő
elektronikus levél minősül számlalevélnek. Az előfizetőt
a)
a számlaértesítő elektronikus levélben, vagy
b)
az elektronikus számlában, amennyiben lehetséges a számlaértesítő elektronikus levélben történő utalással
kell értesíteni.
(3) A szolgáltató által küldött elektronikus levél, SMS, vagy MMS esetén a kézbesítési visszaigazolás napján – az
ellenkező bizonyításáig – az előfizető értesítését megtörténtnek kell tekinteni.
(4) Amennyiben az Eht. 144. § (4) bekezdés b) pontja szerinti elektronikus levélben, illetve c) pontja szerinti SMS-ben
vagy MMS-ben történő értesítés megtörténte az előfizető érdekkörében fennálló körülmény miatt nem állapítható
meg, az értesítést – az ellenkező bizonyításáig – a szolgáltató legalább két alkalommal, legalább 5 napos időközzel
megtett kézbesítési kísérletét követő napon úgy kell tekinteni, hogy azzal a szolgáltató az előfizető értesítésére
vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
(5) A postai úton megküldött értesítést a postára adástól számított hetedik napon – az ellenkező bizonyításáig – úgy
kell tekinteni, hogy azzal a szolgáltató az előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
(6) A szolgáltató által tértivevény-szolgáltatással küldött és kézbesített értesítés esetén – az ellenkező bizonyításáig –
a kézbesítés postai szolgáltató által rögzített időpontjában az előfizető értesítését megtörténtnek kell tekinteni.
(7) Az értesítési kötelezettség (4)–(5) bekezdésben foglaltak szerinti teljesítése – ha azt az ellenérdekű fél vitatja – az
értesítés címzetthez való megérkezésének, kézbesítése megtörténtének (átvételének) bizonyítására hatósági
eljárásban nem alkalmas, bizonyítékként nem szolgálhat.
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15. A határozott idejű előfizetői szerződésekre vonatkozó különös szabályok
27. §

(1) A határozott idejű előfizetői szerződés megkötését megelőzően a szolgáltató igazolható módon köteles tájékoztatni
az előfizetőt a határozott idejű előfizetői szerződés teljes időtartama alatt minimálisan terhelő valamennyi költség
összegéről szolgáltatásonként, vagy szolgáltatáselemenként külön-külön, valamint összesítve. Költség különösen
az előfizetői szerződés keretében a belépési díj, a díjcsomag havi vagy időszaki díja, valamint az előfizetői
szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszony keretében végberendezés
vagy egyéb eszköz értékesítése esetén a végberendezés vagy egyéb eszköz ára, részletvétel esetén a kezdőrészlet,
a további részletek, a kamatok és egyéb díjak megjelölésével, bérbeadása esetén a bérleti díj, használatának más
módon történő átengedése esetén a használati díj. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződésben
az előfizetőt érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményt
megállapító szerződéses rendelkezés semmis.
(2) Távollévők között írásban megkötött határozott idejű előfizetői szerződés esetén a 6. § (3) bekezdésében foglalt
értesítésben a szolgáltató a határozott időtartam lejáratának napjáról is értesíti az előfizetőt.
(3) A szolgáltatás előfizető kérésére legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteltetését a szolgáltató határozott idejű előfizetői
szerződéseknél sem zárhatja ki, ebben az esetben azonban az előfizetői szerződés időtartama a szüneteltetés
időtartamával meghosszabbodik.
(4) A szolgáltató a határozott időre kötött előfizetői szerződést nem jogosult egyoldalúan az alapvető díjszabás
(rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), az előfizetői szerződés időtartama, megszüntetésének
jogkövetkezményei, vagy a szolgáltatásminőségi követelmények célértéke tekintetében módosítani, kivéve, ha
azt az Eht. 132. § (2) bekezdésének b), illetve e) pontjában foglaltak indokolják. A határozott időre kötött előfizetői
szerződés egyebekben az Eht. 132. §-ában foglalt rendelkezések, feltételek szerint módosítható egyoldalúan.
(5) A határozott idejű előfizetői szerződés ráutaló magatartással nem módosítható.

28. §

(1) A szolgáltató köteles a határozott idejű előfizetői szerződés megszűnését megelőzően legalább 30, de legfeljebb
60 nappal korábban értesíteni az előfizetőt az Eht. 134. § (14) bekezdésében foglaltakról.
(2) Az Eht. 134. § (15) bekezdése szerinti jogkövetkezményt a szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől
a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.
(3) A szolgáltató az Eht. 134. § (15) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt nem alkalmazhatja, ha az alábbiak
miatt mondja fel az előfizető az előfizetői szerződést:
a)
a szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem
tudja elhárítani,
b)
az előfizetői szolgáltatás vonatkozásában az előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint
10 hibabejelentést tett, amely alapján a szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el,
c)
a szolgáltató az előfizetői szerződést a 27. § (4) bekezdésébe ütközően módosítja,
d)
a műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az előfizetői szerződést az Eht. 132. § (2a) bekezdésébe
ütközően módosítja,
e)
a szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, és emiatt a 24. §-ban
foglaltak rendelkezések alkalmazásának van helye.
(4) A határozott idejű előfizetői szerződés a (3) bekezdésben foglaltak alapján történő előfizetői felmondása esetén
az előfizetői szerződés a felmondó nyilatkozat szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg.

29. §

(1) Előre, egyenlegfeltöltéssel fizetett díjú szolgáltatásra kötött határozott idejű előfizetői szerződés ráutaló
magatartással a 12. § (7) bekezdésében foglaltak szerint módosítható.
(2) Előre fizetett díjú szolgáltatások egyenlegfeltöltéssel történő meghosszabbítása esetén a szolgáltató az előfizető
által kifizetett, de az egyenlegfeltöltést megelőzően fel nem használt összeget az új előfizetői szerződéshez
kapcsolódó egyenlegen jóváírja. A szolgáltató a szerződés újabb feltöltés nélküli megszűnésekor az előfizető
– az Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül előterjesztett – kérésére elszámol. Semmis az előfizetői
szerződés azon rendelkezése, mely szerint a fel nem használt egyenleg elvész, vagy az előfizetőnek nem jár vissza.
(3) Egyenlegfeltöltéssel, előre fizetett díjú szolgáltatások esetében a 27. § (1)–(3) és (5) bekezdése, valamint a 28. § nem
alkalmazható.
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16. A hálózatsemlegességgel kapcsolatos átláthatóság biztosítása és a kiskorúakra káros tartalmak
elérhetőségének korlátozása érdekében előírt kötelezettségek
30. §

(1) Az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatók – a hálózatsemlegességgel kapcsolatos átláthatóság
biztosítása érdekében – az előfizetők, felhasználók számára az általános szerződési feltételekben és az egyedi
előfizetői szerződésben rögzített minőségben, átlátható módon kötelesek biztosítani az internet szolgáltatáshoz
való hozzáférést.
(2) Az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatók kötelesek az egyes internet-hozzáférés szolgáltatás
csomagokra vonatkozó, az egyes ajánlatokhoz kapcsolódó egységes szolgáltatás-leíró táblázatokat internetes
honlapjukra feltölteni, hozzáférhetővé tenni és folyamatosan frissíteni. Az egységes szolgáltatás-leíró táblázatok
megjelölését (címét), formátumát, részletes tartalmát és a hálózatsemlegességgel összefüggő fogalmak
meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató az általa nyújtott egyes internet-hozzáférés szolgáltatás
csomagokra vonatkozó egységes szolgáltatás-leíró táblázatra mutató linket internetes honlapján közvetlenül
az egyes ajánlatok mellett köteles közzétenni.
(4) Amennyiben az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató az általa nyújtott internet-hozzáférés
szolgáltatási csomagokat összefoglaló táblázatban jeleníti meg, az egységes szolgáltatás-leíró táblázatra mutató
linket közvetlenül az összefoglaló táblázat mellett köteles elhelyezni. Az egységes szolgáltatás-leíró táblázatra
mutató link betűmérete nem lehet kisebb, mint a szolgáltató által közzétett kereskedelmi kommunikációban
használt közlés betűmérete.
(5) Az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató – a kiskorúakra káros tartalmak elérhetőségének korlátozása
érdekében – internetes honlapján könnyen megtalálható helyen (a honlap főoldalán, az egyes internet-hozzáférés
szolgáltatás csomagokat bemutató aloldalakon, vagy a gyermekvédelemmel foglalkozó aloldalon) köteles
közzétenni az Eht. 149/A. § (1) bekezdése szerinti, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető
és használható szoftverek és azokkal egyező célt szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és használatára
vonatkozó tájékoztatást.

17. Hangposta szolgáltatással kapcsolatos szabályok
31. §

(1) Ha a hívott fél hangposta szolgáltatást vesz igénybe, a helyhez kötött telefon és a mobil rádiótelefon szolgáltatók
(e §-ban a továbbiakban: telefonszolgáltatók) kötelesek biztosítani, hogy amennyiben a hívó fél a hívását
a hangpostára irányítást megelőzően megszakítja, a hívott fél szolgáltatója nem végződtetheti a hívást. A hívásért
a telefonszolgáltatók díjat nem számíthatnak fel.
(2) A telefonszolgáltató a hívás hangpostára irányítását megelőzően szövegbemondással vagy hangjelzéssel hívja fel
a hívó fél figyelmét a hangpostára irányításra. A hívás díjmentes megszakítására rendelkezésre álló időtartamnak
a telefonszolgáltató általános szerződési feltételeiben meghatározott, de legalább 5 másodperc hosszúságúnak kell
lennie.
(3) A telefonszolgáltató akkor jogosult a beérkező hívást hangpostára végződtetni, ha a hívott fél hangposta
szolgáltatást vesz igénybe, és a hívás megszakítására megállapított időn belül a hívó fél nem szakítja meg a hívást.

18. Előfizetői névjegyzék
32. §

(1) Minden előfizetői hozzáférést nyújtó telefonszolgáltató évente legalább egy alkalommal köteles valamennyi
telefonszolgáltatását igénybe vevő olyan előfizetőjéről névjegyzéket készíteni, aki e névjegyzékben való
szerepeltetéséhez hozzájárult. A névjegyzéket a telefonszolgáltató köteles elektronikusan – legalább interneten
keresztül – bárki számára hozzáférhetővé tenni.
(2) Az Eht. 146. § (1) bekezdésében foglaltak megsértése esetén a Hatóságtól jogvitás eljárás keretében kérhető, hogy
a névjegyzéket készítő telefonszolgáltatók számára határozzon meg objektív, méltányos, megkülönböztetéstől
mentes és átlátható feltételeket az előfizetői névjegyzék adatai rendelkezésre bocsátása érdekében.
(3) A szolgáltató minden előfizető számára biztosítja, hogy az előfizetői névjegyzékben külön térítés nélkül
feltüntethesse nevét, lakcímét (székhelyét) és előfizetői hívószámát, igény esetén az előfizetői hívószámhoz
tartozó végberendezés felhasználási módját (telefon/fax). Egyéni előfizető díjmentesen kérheti továbbá neve után
a foglalkozása és iskolai végzettsége, szakképesítése feltüntetését is, legfeljebb 24 karakter hosszúságig.
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(4) Minden helyhez kötött előfizetői hozzáférést nyújtó telefonszolgáltató előfizetője számára – egyéni előfizető
esetében díjmentesen – biztosítja, hogy kérése esetén az előfizetői névjegyzékben legalább egy mobil rádiótelefon
előfizetői hívószámot is feltüntethessen.
(5) Az előfizetői névjegyzék természetes személynek nem minősülő előfizetők esetében az – előfizetői névjegyzékben
való feltüntetéséhez hozzájáruló – előfizető nevét és legalább egy előfizetői hívószámát tartalmazza.
(6) Az előfizetői névjegyzék internetes változatát folyamatosan, az elektronikus adathordozón hozzáférhetővé tett vagy
nyomtatott formát legalább évente frissíti a szolgáltató.

19. Záró rendelkezések
33. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2015. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) A 4. §, 5–7. §, 10. §, 11. §, 27–29. § 2015. november 1. napján lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes
szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.
(4) Az elektronikus hírközlési szolgáltató általános szerződési feltételeit és az előfizetői szerződéseket
2015. augusztus 31. napjáig köteles az (1) bekezdés alá tartozó rendelkezéseknek megfelelően felülvizsgálni
és módosítani. Az (1) bekezdés alá tartozó rendelkezéseket a szolgáltató a módosítást követően, de legkésőbb
2015. szeptember 1. napjától köteles alkalmazni.
(5) Az elektronikus hírközlési szolgáltató általános szerződési feltételeit és az előfizetői szerződéseket
2015. november 30. napjáig köteles a (2) bekezdés alá tartozó rendelkezéseknek megfelelően felülvizsgálni
és módosítani. A (2) bekezdés alá tartozó rendelkezéseket a szolgáltató a módosítást követően, de legkésőbb
2015. december 1. napjától köteles alkalmazni.
(6) A hatályban lévő egyedi előfizetői szerződések az általános szerződési feltételek e rendelet szerinti módosítása által
érintett részei tekintetében a jogszabály erejénél fogva módosulnak, erről külön értesítést az elektronikus hírközlési
szolgáltató az előfizetőknek nem köteles megküldeni.
(7) E rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti megőrzési kötelezettség a szolgáltatókat a 2011. november 1. napját követően
kibocsátott vagy módosított általános szerződési feltételek vonatkozásában terheli.

34. §		
E rendelet
a)
az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról
(keretirányelv) szóló 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (egyetemes szolgáltatási irányelv) szóló 2002. március 7-i
2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c)
az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv
és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről
szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek, valamint
d)
az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló
2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről,
valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és
az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló
2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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1. melléklet a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez
Egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró táblázat
EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT
Díjcsomag neve
Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)
Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)
Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)
Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és
a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között
(Mbit/s)
Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és
a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)
Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)
Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és
a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között
(Mbit/s)
Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és
a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)
Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)
Túlforgalmazás kezelése
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)
Felhasználási módok
(igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető
igénybe)

Az alábbi felhasználási
módokra vonatkozó
feltételek

Kiegészítő lehetőségek,
feltételek

Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

A hálózatsemlegességgel összefüggő fogalmak meghatározása
Elnevezés

Definíció

Kínált letöltési sebesség

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet
hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési
irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa.1

Kínált feltöltési sebesség

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internethozzáférés szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési
irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa.2

Garantált letöltési sebesség

Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített,
az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési
irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség.3
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Garantált feltöltési sebesség

Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített,
az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési
irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség.3

Csomagban foglalt
adatforgalom

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített havi díjban
foglalt az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési
ponton mért adatmennyiség, amely vagy a le- és feltöltési irányban fogadott és küldött
adatmennyiség összege, vagy csak a letöltési irányban fogadott adatmennyiséggel egyezik
meg.

Túlforgalmazás kezelése

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, a Csomagban
foglalt adatforgalom elérése esetén tett intézkedés.

Több saját eszköz közötti
megosztási lehetősége

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített módon,
az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton
az internet hozzáférési szolgáltatás végberendezések közötti megosztási lehetősége
támogatott-e (igen/nem).

Felhasználási módok
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Video megosztó alkalmazások
Egyéb

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített azon forgalmi
típus, amelyhez feltétel kapcsolódhat.
Az adott felhasználási módra vonatkozó feltétel megadásának módja lehet:
– igénybe vehető
– nem vehető igénybe
– feltételekkel vehető igénybe.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló
13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 12. pontja alapján.
2
A Rendelet 2. § (1) bekezdés 12. pontja alapján.
3
A Rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontja alapján.
1
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 17/2015. (III. 30.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások
2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1.
1306/2013/EU rendelet: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, és
a 352/78/EGK, a 165/94EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
2.
640/2014/EU rendelet: az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és
ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen
kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási
szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet,
3.
egységes kérelem: az 1306/2013/EU rendelet 72. cikk (4) bekezdése alapján, a 640/2014/EU rendelet 11. cikke
szerint benyújtásra kerülő kérelem, az elektronikusan és papíralapon benyújtott kérelemrészekkel együtt.
(2) E rendelet alkalmazása során az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló
12/2015. (III. 30.) FM rendeletben [a továbbiakban: egységes kérelemről szóló FM rendelet] szereplő fogalmakat is
alkalmazni kell.

2. §

(1) E rendelet hatálya az alábbi, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásokra terjed ki:
1.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe
vehető támogatás,
2.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe
vehető támogatás,
3.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,
4.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energia ültetvények
telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.)
FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,
5.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető
támogatás,
6.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági
földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,
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7.

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban:
agrár-környezetgazdálkodási rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,
8.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,
9.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,
10.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű
ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet
alapján igénybe vehető támogatás,
11.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez,
létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011.
(VI. 10.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,
12.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,
13.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához
nyújtandó támogatás részletes szabályairól szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet alapján igénybe vehető
támogatás,
14.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez
nyújtandó támogatás részletes szabályairól szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet alapján igénybe vehető
támogatás,
15.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,
16.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján
igénybe vehető támogatás,
17.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet alapján
igénybe vehető támogatás.
(2) Az egységes kérelemben kell bejelenteni az (1) bekezdésben felsorolt jogcímekre vonatkozó igényléseket.
(3) Az egységes kérelem
a)
az (1) bekezdés 1–14. pontjában felsorolt jogcímek esetében kifizetési kérelemnek,
b)
az (1) bekezdés 15–17. pontjában felsorolt jogcímek esetében támogatási és kifizetési kérelemnek
minősül.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek alapján igényelhető támogatások tekintetében e rendeletet kizárólag
az (1) bekezdésben meghatározott egyes jogcímekre vonatkozó külön rendeletekben eltérően nem szabályozott
tárgykörökben kell alkalmazni.
3. §

(1) Az egységes kérelem tartalmára az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy
a bejelentett táblát az egységes kérelemről szóló FM rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti grafikus azonosításkor
úgy kell megadni, hogy az ne metssze az agrár-környezetgazdálkodási rendelet alapján igénybe vehető támogatás
esetén a kötelezettség-vállalással érintett egybefüggő területei határát sem.
(2) A 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti jogcím vonatkozásában az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus
azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesítenie a területadatok megadására
vonatkozó kötelezettségét. Az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő
megvalósítása esetén az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és
grafikus azonosításával kell teljesítenie a területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget.
(3) A 2. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti jogcím vonatkozásában az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk
numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesítenie a területadatok
megadására vonatkozó kötelezettségét. A tarvágást követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás
esetén az ügyfeleknek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus
azonosításával kell teljesíteniük a területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget.
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(4) A 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti jogcím esetében az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus
azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesítenie a területadatok megadására
vonatkozó kötelezettségét.
(5) A 2. § (1) bekezdés 1–6. és 8–11. pontja szerinti jogcímek esetén – a 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti jogcím
vonatkozásában kizárólag az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő
megvalósítása esetén, illetve a 2. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti jogcím vonatkozásában kizárólag a tarvágást
követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén – a területadatokat az ügyfélnek a rendelkezésére
álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével kell
megadnia.
4. §		
Az egységes kérelem benyújtásának szabályaira az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni
azzal, hogy
a)
az egységes kérelemről szóló FM rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő
megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés 1–2., 6–7. és
15–16. pontja szerinti jogcímek esetében szintén kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
nyújtható be,
b)
az egységes kérelemről szóló FM rendelet 9. § (6) bekezdése szerinti mellékleteket, a mellékletekre vonatkozó
adatváltozásokat és a hasznosító személyében bekövetkezett változást a 2. § (1) bekezdés 1–2., 6., 8–9.,
13–14. és 17. pontja szerinti jogcímek esetén az ügyfélnek elektronikus úton is fel kell töltenie az egységes
kérelem felületen, valamint papír alapon, postai úton kell benyújtania a terület fekvése szerint területileg
illetékes erdészeti hatósághoz.
5. §

(1) A hiánypótlásra az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kell
alkalmazni.
(2) Nem kell alkalmazni az egységes kérelemről szóló FM rendelet 20. §-át a 2. § (1) bekezdés 3., 4., 5., 10., 11. és
14. pontja szerinti jogcímek esetében az egységes kérelem adatainak igazolására szolgáló, az egységes kérelem
mellékletét képező dokumentumok tekintetében.

6. §		
A kifizetésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló miniszteri rendelet, a vonatkozó jogcímrendeletek, valamint
a kötelezően alkalmazandó európai uniós jogi aktusok rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. §		
Az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni
a)
az egységes kérelem késedelmes benyújtására,
b)
az adatváltozás bejelentésére,
c)
az egységes kérelem módosítására,
d)
a hasznosító személyében bekövetkezett változásra,
e)
a másodvetés bejelentésére,
f)
az adminisztratív és fizikai ellenőrzésekre, valamint
g)
az elektronikus kapcsolattartás szabályaira.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §		
Ez a rendelet
a)
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
b)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról,
valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról
szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
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c)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók
tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendeletnek,
d)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási
és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő
megállapításáról szóló 2014. július 17-i 809/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyminiszter 10/2015. (III. 30.) BM rendelete
az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének,
az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint
a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 434. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános szabályok
1. §		
Az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének,
az elektronikus távfelügyeleti eszköz büntetés-végrehajtási jogviszony során történő alkalmazásának előkészítése
és végrehajtása során a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) és az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) arra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező szervezeti egységei a jogszabályokban és az ebből a célból kötött együttműködési megállapodásban
meghatározottak alapján együttműködnek.
2. §

(1) Az elítéltek büntetés-végrehajtási intézeten (a továbbiakban: bv. intézet) kívüli mozgásának nyomon követése
érdekében biztonsági intézkedésként alkalmazható, valamint a reintegrációs őrizet végrehajtása során
meghatározott feladatokhoz kapcsolódó elektronikus távfelügyeleti eszközöket és távfelügyeleti infrastruktúrát
(a továbbiakban: elektronikus távfelügyeleti rendszer) a rendőrség biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus távfelügyeleti rendszert a rendőrség olyan módon üzemelteti, hogy
a bv. szervezet állományának arra jogosult tagjai kizárólag a biztonsági intézkedés, illetve a reintegrációs őrizet
hatálya alatt álló elítéltekkel kapcsolatos adatokhoz, információkhoz férjenek hozzá.

2. A biztonsági intézkedésre vonatkozó szabályok
3. §

(1) Az elektronikus távfelügyeleti eszköz biztonsági intézkedésként való alkalmazásáról a büntetések, az intézkedések,
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben
(a továbbiakban: Bv. tv.) és a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő
elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletben meghatározottak alapján
az elítélt elhelyezését biztosító bv. intézet parancsnoka dönt.
(2) A biztonsági intézkedéshez kapcsolódó mozgási területeket, magatartási szabályokat a bv. szervezet arra kiképzett
tagja rögzíti az elektronikus távfelügyeleti rendszerben.
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(3) Az elektronikus távfelügyeleti eszközt az elítéltre a bv. intézet személyi állományi tagja helyezi fel.
(4) Az (1) bekezdés szerinti döntésről a bv. intézet tájékoztatja az elítélt tartózkodási helye szerint illetékes rendőri
szervet.

3. A reintegrációs őrizetre vonatkozó szabályok
4. §		
Az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságának feltétele, hogy a reintegrációs őrizet végrehajtására
kijelölt ingatlan rendelkezzen
a)
elektromos hálózattal és folyamatos tápellátással,
b)
az elektronikus távfelügyeleti eszközök adatforgalmazásához szükséges hálózati lefedettséggel és
jelerősséggel.
5. §

(1) A büntetés-végrehajtási bíró által meghatározott tartózkodási helyet, mozgási területeket, magatartási szabályokat,
illetve az ezek bármelyikében bekövetkező változásokat a bv. szervezet erre kiképzett tagja rögzíti az elektronikus
távfelügyeleti rendszerben.
(2) A reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló büntetés-végrehajtási bírói határozatot – annak kézhezvételét követően –
a bv. intézet tájékoztatásul megküldi a határozatban megjelölt ingatlan területi elhelyezkedése szerint illetékes rendőri
szervnek.
(3) Az elektronikus távfelügyeleti eszközöket a szabadon bocsátó bv. intézetben a parancsnok által kijelölt, erre
kiképzett személy helyezi fel.
(4) Az elítéltet az elektronikus távfelügyeleti eszközök sikeres aktiválása után lehet szabadon bocsátani.

4. Közös szabályok
6. §

(1) A távfelügyelet ellátásával kapcsolatos feladatokat a szabadon bocsátó bv. intézet technikai központja
(a továbbiakban: intézeti ügyelet), illetve a bv. szervezet erre a célra létrehozott országos felügyeleti központja
(a továbbiakban: távfelügyeleti központ) a 2. § (2) bekezdése alapján a rendőrség által biztosított hozzáférésen
keresztül látja el.
(2) Az elektronikus távfelügyeleti eszközök nem rendeltetésszerű működésére, és a meghatározott magatartási
szabályok megszegésére vonatkozó jelzéseket az intézeti ügyelet és a távfelügyeleti központ értékeli.
(3) Ha az értékelés alapján vélelmezhető, hogy az elítélt az elektronikus távfelügyeleti eszközt abból a célból távolította
el, rongálta meg, semmisítette meg vagy tette használhatatlanná, hogy a biztonsági intézkedés, vagy a reintegrációs
őrizet hatálya alól kivonja magát, az intézeti ügyelet erről – az elítélt megtalálásához szükséges információk egyidejű
átadásával rendőri intézkedést kérve – haladéktalanul értesíti az ingatlan területi elhelyezkedése szerint illetékes
megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját.
(4) Ha a rendőri intézkedés során megerősítést nyer a (3) bekezdés szerinti cselekmény, a Bv. tv. 187/E. §
(1) bekezdésben foglalt intézkedés megtétele érdekében értesíteni kell a szabadon bocsátó bv. intézetet.
(5) Ha a rendőri intézkedés során nem igazolható a (3) bekezdés szerinti cselekmény, a reintegrációs őrizet
elrendeléséről szóló büntetés-végrehajtási bírói határozatban megjelölt ingatlan területi elhelyezkedése szerint
illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központja az intézeti ügyeletet erről
haladéktalanul tájékoztatja.
(6) Ha az intézeti ügyelet és a távfelügyeleti központ – a rendőrség (5) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján –
az elektronikus távfelügyeleti eszköz működési zavarát, illetve cseréjének szükségességét állapítja meg, haladéktalanul
intézkedik az eszköz javítása vagy cseréje iránt.
(7) A (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő jelzés esetén az intézeti ügyelet vagy a büntetés-végrehajtási
pártfogó felügyelő intézkedik, szükség esetén a büntetés-végrehajtási bíró intézkedését kezdeményezi a bv. intézet
parancsnoka útján.

5. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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Az emberi erőforrások minisztere 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és a 3–5. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4a) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 9. alcím és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont
ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím és a 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában,
g) pont ga) alpontjában és (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása
1. §

(1) A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági
vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:)
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„a) az 1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: KR.) 2. melléklete szerinti „A1” kategóriába, „A2” kategóriába, „A” korlátozott kategóriába,
„A” kategóriába, „B1” kategóriába, „B” kategóriába, „BE” kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni;”
(2) Az R. 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági
vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:
a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki)
„ba) a KR. 2. melléklete szerinti „C1”, „C1E”, „C”, „CE”, „D1”, „D1E”, „D”, „DE” kombinált vagy „TR” trolibusz kategóriába
tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni,”
2. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki
a) az 50. életévét még nem töltötte be, 10 évenként;
b) az 50. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként;
c) a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként;
d) a 70. életévét betöltötte, 2 évenként
köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni.”
(2) Az R. 5. § (4) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat határideje nem lehet hosszabb)
„c) 3 évnél az 1. melléklet 6.2.1.4. pontja szerinti esetben,
d) 1 évnél az 1. melléklet 6.2.2.1. pontja szerinti esetben.”

3. §		
Az R. 23. § (3) bekezdésében a „2009/113/EK bizottsági irányelvvel” szövegrész helyébe a „2009/113/EK és
2014/85/EU bizottsági irányelvvel” szöveg lép.
4. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosítása
5. §		
A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet
(a továbbiakban: Mr.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A térítési díj 30%-át kell megfizetni, ha
a) a kérelmező nő vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, illetve – az egy háztartásban éléstől
függetlenül – az eltartója a 4/A. számú melléklet 1. pontjában meghatározott valamely ellátásra jogosult, az ellátás
folyósításának időtartama alatt, vagy
b) a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban élő házastársa,
élettársa, valamint – az egy háztartásban éléstől függetlenül – az eltartója települési támogatásban részesül.
(2) A térítési díj 50%-át kell megfizetni, ha a kérelmező nő vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa,
valamint – az egy háztartásban éléstől függetlenül – az eltartója a 4/A. számú melléklet 2. pontjában meghatározott
valamely ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a 4/A. számú melléklet
2. pontjában meghatározott ellátás esetében az ellátás összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a kétszeresét.
(3) Nem kell térítési díjat fizetni
a) a szociális intézményben élő személynek,
b) az átmeneti gondozásban részesülő, valamint a nevelésbe vett kiskorúnak, továbbá az utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőttnek,
c) ha a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint – az egy háztartásban éléstől
függetlenül – az eltartója a 4/A. számú melléklet 2. vagy 3. pontjában meghatározott valamely ellátásra jogosult,
az ellátás folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a 4/A. számú melléklet 2. pontjában meghatározott ellátás
esetében az ellátás összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
d) a tv. 7. § (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott személyek esetén.”
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6. §		
Az Mr. 4/a. számú melléklete helyébe – az Mr. 4/A. számú mellékleteként – a 2. melléklet lép.
7. §		
Az Mr.
a)
9. § (2) bekezdésében a „feltételeit a tv. 12. § (1)–(5) bekezdéseiben foglalt iratokon túl” szövegrész helyébe
a „feltételeit a munkatárs a várandósságot és annak idejét megállapító, szülész-nőgyógyász szakorvos által
kiállított orvosi igazoláson, valamint a tv. 12. § (1)–(5) bekezdésében foglalt iratokon túl” szöveg,
b)
10. § (3) bekezdésében
ba)
az „aláírt kérőlapot” szövegrész helyébe az „aláírt kérőlap másolati példányát” szöveg,
bb)
a „kérőlap másolatát” szövegrész helyébe a „kérőlap eredeti példányát” szöveg
lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása
8. §		
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 1. számú
melléklet 1. pont e) pont ea) alpontjában a „vizsgálata” szövegrész helyébe az „objektív vizsgálata” szöveg lép.

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása
9. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes
kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 16/F. §-a
a következő e) ponttal egészül ki:
(Az OVSZ)
„e) figyelemmel kíséri a szervriadók eredményességét és elemzi a transzplantációk országos helyzetét.”

5. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása
10. §

(1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: 33/1998. NM rendelet) 16/B. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A foglalkoztathatósági szakvélemény kiadásának díját a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály alapján a vizsgálatot kezdeményező viseli.”
(2) A 33/1998. NM rendelet 16/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított két évig érvényes.”

11. §		
A 33/1998. NM rendelet 17. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ez a rendelet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról
szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i
2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
12. §

(1) A 33/1998. NM rendelet 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) A 33/1998. NM rendelet 9. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(3) A 33/1998. NM rendelet 9/A. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

13. §		
A 33/1998. NM rendelet
a)
1. § o) pontjában, 16/A. § (1) bekezdésében, 8. számú mellékletében foglalt táblázat 2.10. pontjában a „terhes”
szövegrész helyébe a „várandós” szöveg,
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b)
c)
d)
e)

10. § (1) bekezdésében és 8. számú melléklet „Jelmagyarázat:” rész (1) pontjában a „terhesekre” szövegrész
helyébe a „várandósokra” szöveg,
10. § (1) bekezdésében a „terhesség” szövegrész helyébe a „várandósság” szöveg,
8. számú melléklet „Jelmagyarázat:” rész (8) pontjában a „terhesség” szövegrészek helyébe a „várandósság”
szöveg,
8. számú melléklet „Jelmagyarázat:” rész (8) pontjában a „terhességi” szövegrész helyébe a „várandóssági”
szöveg

lép.

6. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
módosítása
14. §		
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban:
Hr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a 3/A–3/B. §-ban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és
általa elfogadott biztosítottakat.”
15. §		
A Hr. a következő 3/A–3/C. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A háziorvos választása a választani kívánt háziorvosnál történő jelentkezéssel veszi kezdetét.
Ha a háziorvos a jelentkezést elfogadja, az őt választó személy (a továbbiakban: jelentkező személy)
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki a jelentkező személy részére
arról, hogy háziorvosi ellátását vállalta. Az igazoláson fel kell tüntetni a háziorvos nevét, a háziorvosi szolgáltató
rendelőjének címét és telefonszámát.
(2) Az igazolással egyidejűleg a háziorvos a jelentkező személyt nyilvántartásba veszi, és kiállítja a „Beteg
törzskartonja” elnevezésű nyomtatványt.
(3) Az orvos a jelentkezést elutasíthatja, de csak különösen indokolt esetben utasítható el annak a személynek
a jelentkezése, akinek lakóhelye a háziorvos ellátási területén (körzetében) van, azonban abban az esetben is el kell
látnia a területén lakó beteget, ha az más háziorvost nem választott és ellátatlansága az egészségét károsító vagy
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne.
3/B. § (1) Évente egy alkalommal indokolás nélkül, ezen túlmenően indokolt esetben lehet átjelentkezni másik
háziorvoshoz. Indokolt az átjelentkezés a tartózkodási hely megváltozása esetén, illetve minden olyan esetben,
amikor a választott háziorvos felkeresése akadályba ütközik.
(2) Más háziorvoshoz történő átjelentkezéskor az átjelentkezést elfogadó háziorvos az érintett személy írásbeli
hozzájárulásával átkéri az őt választó személy előző háziorvosától az egészségügyi törzskarton kivonatát.
(3) Az újonnan választott háziorvos a 3/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja, hogy az átjelentkezett
személy orvosi ellátását vállalja.
(4) A választást követő körzetmódosítás, illetve rendelési idő változása a bejelentkezett személyek ellátását – ha
átjelentkezés nem történik – nem érinti.
(5) A jelentkező, illetve átjelentkező személy egészségügyi törzskarton kivonatát az érintett személy beleegyezése
nélkül más háziorvosnak átadni nem lehet. Az érintett személy hozzájárulását kell vélelmezni, ha a választott
háziorvos feladatait annak körzetében (rendelőjében) időlegesen vagy véglegesen más orvos látja el.
(6) A 3/A. § (3) bekezdésében, valamint az (1) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos vitás kérdésekben a jelentkező
személy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) tisztifőorvos dönt.
3/C. § (1) A háziorvosválasztás elősegítése céljából a települési önkormányzat jegyzője közszemlére teszi, valamint
az önkormányzat honlapján közzéteszi a háziorvosi körzetek területi elhelyezkedését, továbbá a körzetek
lakosságának orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait. A háziorvosi körzeteket érintő
változásokat – ideértve a háziorvos helyettesítését, illetve a személyében bekövetkezett változást – a közszemlére
tétel során, valamint az önkormányzat honlapján folyamatosan aktualizálni kell.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően minden háziorvos a Magyar Orvosi Kamara orvosetikai normáival
összhangban tájékoztatást adhat saját személyéről, gyógyító munkájának tárgyi feltételeiről és a háziorvosi
szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról. A háziorvos e tevékenysége során más orvosra vonatkozóan semmilyen
tényt, adatot nem közölhet.”
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7. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló
17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosítása
16. §		
Hatályát veszti az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet
6. § (2) bekezdése.

8. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosítása
17. §		
A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM
együttes rendelet (a továbbiakban: Br.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az 1062/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke alapján valamely biocid termék hatóanyaga nem kerül
jóváhagyásra, a termék az 1062/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti határidőig
forgalmazható. Az engedélyező hatóság – az OTH vagy a NÉBIH – ezen határidőig az érintett termék engedélyét
visszavonja.”
18. §		
A Br. 32. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„a) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló,
az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 2014. augusztus 4-i
1062/2014/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

9. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
19. §		
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Szr.) 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
20. §		
Az Szr. a következő 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelettel
módosított 2. melléklet szerinti, az újszülöttkori objektív hallásszűrő készülékkel kapcsolatos feltételeknek
2015. szeptember 1-jétől kell megfelelni.”

10. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása
21. §		
A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: Mtr.) 10. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Az OMSZ a sürgősségi betegellátás hatékonyságának javítása és a folyamatos ellátás biztosítása érdekében
az Eütv. 96. § (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, valamint 97. § (4) bekezdése alapján együttműködési
megállapodást köt
a) a mentési és a betegszállítási tevékenységre működési engedéllyel rendelkező szervezettel, függetlenül attól,
hogy a szervezet a működéshez igényel-e állami költségvetésből pénzügyi támogatást,
b) a fekvőbeteg-ellátáson kívül szervezett ügyeleti ellátást végző szervezettel.”
22. §		
Az Mtr. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 3. § (3) bekezdés f ) pontja szerinti, rendezvény egészségügyi biztosítása keretében végzett tevékenység
ellátásáért, ideértve a mentési terv elkészítését és az abban való közreműködést – ha e rendelet vagy más
jogszabály eltérően nem rendelkezik – a (4a) bekezdés, valamint a 11/A. § szerinti térítési díjat kell fizetni.”
23. §		
Az Mtr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Rendezvény egészségügyi biztosítását végző mentőszervezet ezen tevékenysége megkezdése előtt legalább
5 munkanappal korábban írásban értesíti a tevékenység végzési helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási
szervet és az OMSZ illetékes mentőszervezetét, megjelölve a rendezvény biztosítását ellátó egység vagy egységek
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rendezvény alatti elérhetőségét, továbbá nyilatkozik arról, hogy milyen háttér (szállítói kapacitás) áll rendelkezésre
a biztosítás során.”
24. §

(1) Az Mtr. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az OMSZ látja el
a) az állami rendezvények,
b) az európai vagy nemzetközi sportrendezvények,
c) az autómotor-, illetve lovassport-rendezvények,
d) az egyidejűleg több helyszínen megvalósuló szabadtéri rendezvények,
e) a kiemelt védelemben részesülő diplomáciai személyek vagy csoportok belföldi látogatását kísérő rendezvények,
f ) az előre láthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények,
g) a 2. melléklet 1.6.8. pontja szerinti, mentőhelikopter készenlétét megkövetelő rendezvények,
h) a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának
rendjéről szóló kormányhatározat szerinti rendezvények
egészségügyi biztosítását.”
(2) Az Mtr. 11. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A rendezvény egészségügyi biztosításáért – ide nem értve a (4) bekezdés h) pontjában foglalt
rendezvényt – a rendezvény szervezője az egészségügyi biztosítást ellátó mentési tevékenységet végző
szervezet által meghatározott térítési díjat fizet. A térítési díj összegéről a rendezvény szervezőjét
a szolgáltatás igénybevétele előtt írásban tájékoztatni kell.
(4b) A (4a) bekezdés szerinti térítési díj meghatározására
a) a rendelkezésre állási idő,
b) a szükséges mentőegység típusa és száma,
c) a szükséges személyzet képzettsége és száma,
d) a rendezvény helyszínei és a szolgáltató rendezvénybiztosítást ellátó telephelye közötti távolság,
e) a rendezvény helyszínei és az ellátó egészségügyi intézmény távolsága,
f ) a rendezvény területének nagysága, a domborzat jellege,
g) a várható résztvevők száma,
h) a rendezvény jellege,
i) a rendezvény időtartama
figyelembevételével és a rendezvénybiztosítás részletes szabályait tartalmazó 2. melléklet szerinti feltételek alapján
kerül sor.”

25. §

(1) Az Mtr. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezetnek 5000 fő feletti
létszámú rendezvény esetén – ha az OMSZ ilyet nem készített, akkor az OMSZ illetékes szervének bevonásával –
mentési tervet kell készítenie, amelyet a rendezvény megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a rendezvény
szervezőivel és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel egyeztetnie kell. Mentési terv készíthető
5000 fő alatti létszámú rendezvény esetén is.”
(2) Az Mtr. 11/A. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti mentési terv elkészítéséért, illetve az OMSZ közreműködéséért az (5)–(7) bekezdés
szerinti térítési díjat kell fizetni.
(5) Ha helyszíni szemlét kell tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért a rendezvény szervezői által a mentési tervet
készítő mentési tevékenységet végző szervezet részére fizetendő térítési díj összege
a) 1000–5000 fő egyidejű részvétele esetén 15 000 Ft,
b) 5001–10 000 fő egyidejű részvétele esetén 17 000 Ft,
c) 10 001–50 000 fő egyidejű részvétele esetén 22 000 Ft,
d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 43 000 Ft.
(6) Ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét nem kell
tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért fizetendő térítési díj összege
a) 1000–5000 fő egyidejű részvétele esetén 9000 Ft,
b) 5001–10 000 fő egyidejű részvétele esetén 10 000 Ft,
c) 10 001–50 000 fő egyidejű részvétele esetén 11 000 Ft,
d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 16 000 Ft.
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(7) Az (1) bekezdés szerinti esetben szükséges, az OMSZ mentési terv elkészítésében való közreműködéséért
a rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezet által az OMSZ részére
fizetendő térítési díj összege
a) 12 000 Ft, ha helyszíni szemlét kell tartani,
b) 7000 Ft, ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét
nem kell tartani.”
26. §		
Az Mtr. a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B. § A 11. § (4) bekezdés h) pontja szerinti rendezvények egészségügyi biztosítását az OMSZ térítés nélkül végzi.
A díjfizetés alóli mentesség az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó
állami támogatást tartalmaz, amely közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható.”
27. §		
Az Mtr. 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 11. § (4) bekezdés h) pontja szerinti rendezvények egészségügyi biztosításának 11. § (4a) bekezdése és 11/B. §
szerinti díjmentessége az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) szabályaival összhangban nyújtható.”
28. §		
Az Mtr. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

11. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása
29. §		
A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 17. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„17. § A 14. § (1) bekezdése az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló,
2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4., 8. és 11. cikkében, valamint a határokon
átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 6. cikkében foglaltak végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

12. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről,
valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása
30. §		
Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes
egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet 2. melléklet
2.3. pontjában, valamint 3.4.1. és 6.1.2. alpontjában az „illetékes védelmi bizottság” szövegrész helyébe az „illetékes
fővárosi, megyei védelmi bizottság” szöveg lép.

13. A vér- és vérkészítmény-ellátás egyes szakmai követelményeiről, valamint a vér és vérkészítmények
térítési rendjének átmeneti szabályairól szóló 12/1992. (VI. 26.) NM rendelet hatályon kívül helyezése
31. §		
Hatályát veszti a vér- és vérkészítmény-ellátás egyes szakmai követelményeiről, valamint a vér és vérkészítmények
térítési rendjének átmeneti szabályairól szóló 12/1992. (VI. 26.) NM rendelet.

14. Záró rendelkezések
32. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 22. §, a 24. § (2) bekezdése és a 25–27. § az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(3) A 8. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

33. §

(1) Az 1–4. § és az 1. melléklet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2014. július 1-jei 2014/85/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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(2) A 11. §, a 12. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 4. és 5. melléklet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és
a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása
céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
(3) A 17. és 18. § a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló,
az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 2014. augusztus 4-i
1062/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(4) A 29. § a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 6. cikkében foglaltak
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez
1. Az R. 1. melléklet „2. HALLÁS” pontjában a „Hallászavar esetén a” szövegrész helyébe az „A 2. alkalmassági csoportba
tartozó” szöveg lép.
2. Az R. 1. melléklet „6. IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK ÉS OBSTRUKTÍV ALVÁSI APNOÉ SZINDRÓMA
6.1. IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK
6.1.1. Azon kérelmező egészségi alkalmassága, aki súlyos idegrendszeri betegségben szenved, csak szakorvosi
vélemény alapján állapítható meg.
6.1.2. A központi vagy periférikus idegrendszert befolyásoló betegségekkel vagy sebészi beavatkozással összefüggő
olyan idegrendszeri zavarokat, amelyek érzékelési, illetve mozgásszervi hiányosságokat idéznek elő, továbbá
befolyásolják az egyensúly-, valamint a koordinációs érzéket, funkcionális hatásaik és a súlyosbodás kockázatának
figyelembevételével kell vizsgálni. Ilyen esetekben az egészségi alkalmasság megállapítását az állapot romlásának
kockázata esetén rendszeres orvosi felülvizsgálathoz kell kötni.
6.2. OBSTRUKTÍV ALVÁSI APNOÉ SZINDRÓMA
6.2.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások.
6.2.1.1. E rendelet alkalmazásában a mérsékelt obstruktív alvási apnoé szindróma óránként 15–29 közötti, a súlyos
obstruktív alvási apnoé szindróma óránként 30 vagy annál több apnoénak és hipopnoénak (apnoé-hipopnoé index)
felel meg, és a szindróma mindkét típusa túlzott nappali aluszékonysággal társul.
6.2.1.2. Azon kérelmezőket, akiknél fiziológiai jellemzőik alapján felmerül a mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási
apnoé szindróma gyanúja, a vezetői engedély kiadását, illetve megújítását megelőzően alvászavar szűrővizsgálatra
kell beutalni. Ezen kérelmezők számára javasolni kell, hogy a szakorvosi vizsgálat lefolytatásáig tartózkodjanak
a gépjárművezetéstől.
6.2.1.3. A mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindrómában szenvedő kérelmezők számára a vezetői
engedély akkor adható ki, illetve újítható meg, ha alvásdiagnosztikai központban kiállított szakorvosi véleménnyel
igazolni tudják az állapotuk megfelelő ellenőrzését, a szükséges kezelés során kapott utasítások betartását és
az aluszékonyság tekintetében elért esetleges javulást.
6.2.1.4. A kezelés alatt álló, mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindrómában szenvedő kérelmezőknek
háromévente alvásdiagnosztikai központban végzett orvosi felülvizsgálaton kell részt venniük, amelynek célja
annak megállapítása, hogy a beteg betartja-e a kezelés során kapott utasításokat, szükséges-e a kezelés folytatása,
és továbbra is éberen figyelemmel kísérik-e a beteg állapotát.
6.2.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások
6.2.2.1. A kérelmezőnek a 6.2.1.4. pont szerinti orvosi felülvizsgálaton évente kell részt vennie.”
3. Az R. 1. melléklet „8. ALKOHOLFOGYASZTÁS” pont 8.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.1.1. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani, ha a kérelmező alkoholfüggőségben szenved, vagy nem képes
tartózkodni az egyidejű alkoholfogyasztástól és vezetéstől.”
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2. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez
„4/A. számú melléklet a 32/1992. (XII. 23.) NM rendelethez

Súlyos válsághelyzet esetén a térítési díj kedvezményre jogosító pénzbeli ellátások
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Álláskeresési járadék
Nyugdíj előtti álláskeresési segély
Ápolási díj
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Időskorúak járadéka

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Öregségi nyugdíj
Rokkantsági járadék
Rokkantsági ellátás
Rehabilitációs ellátás
Bányászok egészségkárosodási járadéka

3.1.
3.2.
3.3.

Aktív korúak ellátása
Fogyatékossági támogatás
Vakok személyi járadéka”

2.

3.

3. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez
1. A 33/1998. NM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Megterhelések

Várandós

Fiatalkorú

<45

(1)

45-x

>x

Fiatalkorú

éves

>x

éves

nők

férfiak

”
2. A 33/1998. NM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat 2.8.6–2.8.9. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
[Megterhelések

Terhes

Fiatalkorú

<45

(1)

45-x

>x

Fiatalkorú

éves

éves

nők

férfiak]

„
2.8.6.

A külön jogszabályban
meghatározott rákkeltő anyagok (10)

+, (2)

+

(5)

+

2.8.7.

A következő vegyi anyagokkal
történő expozíció:
aminopterin

+, (2)

+

(5), (8)

+

antikoagulánsok

+, (2)

+

(5), (8)

+

+, (2)
citosztatikumok gyártásával,
csomagolásával, felhasználásával járó
munkák

+

(5), (8)

+

difenil-hidantoin

+, (2)

+

(5), (8)

+

dohánytermékek gyártása,
feldolgozása, kiszerelése

+, (2)

+

(5), (8)

+

fenol

+, (2)

+

(5), (8)

+

halotán

+, (2)

+

(5), (8)

+

>x
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jódtartalmú gyógyszerek
komb. és szekvencionális orális
kontraceptíumok

+, (2)

+

(5), (8)

+

melfalán

+, (2)

+

(5), (8)

+

metil-CCNU

+, (2)

+

(5), (8)

+

nem szteroid ösztrogének

+, (2)

+

(5), (8)

+

nikotin

+, (2)

+

+

ólom és szervetlen vegyületei

+

+

+

tireosztatikumok

(5), (8)

treoszulfán

+, (2)

+

Szaporodást károsító anyagok (11)
1. kategória

+, (2)

+

(5), (8)

+
+

2.8.8.

Szaporodást károsító anyagok (11)
2. kategória

+

+

+

2.8.9.

Mutagén anyagok (10) 2. kategória

+

+

+

hexametilfoszfortriamid

+

+

+

dietilszulfát

+

+

+

benz(a)pirén

+

+

+

benz(d,e,f )krizén

+

+

+

1,2 dibróm-3-klórpropán

+

+

+

etilén-oxid

+

+

+

metil-akrilamidometoxi-acetát
(≥0,1% akrilamid-tartalommal)

+

+

+

metil-akrilamidoglikolát
(≥0,1% akrilamid-tartalommal)

+

+

+

etilénimilin; azriridin

+

+

+

akrilamid

+

+

+

”
3. A 33/1998. NM rendelet 8. számú melléklet „Jelmagyarázat:” része a (9) pontot követően a következő (10) és
(11) ponttal egészül ki:
„(10) Az 1272/2008/EK rendelet szerint rákkeltő 1A., 1B. vagy 2., illetve csírasejt mutagén 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú
anyagok.
(11) Az 1272/2008/EK rendelet szerint reprodukciót károsító hatású 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú anyagok.”

4. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez
„9. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a várandós nők, a nemrégen szült és szoptató nők
foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges
1. Fizikai kóroki tényezők, ha ezek magzati elváltozásokat okoznak, illetve gátolják a placenta megtapadását, és nem
szerepelnek a 8. számú mellékletben, különösen a következők:
a)
ütések, vibráció vagy mozgás;
b)
kockázatokkal, különösen hát- és ágyéktáji jellegűekkel járó teheremelés;
c)
zaj;
d)
nem ionizáló sugárzás;
e)
a dolgozó tevékenységével összefüggő testhelyzet és mozdulatok, közlekedés, utazás – akár létesítményen
belül, akár azon kívül –, szellemi és fizikai fáradtság és egyéb fizikai terhek.
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2. Biológiai kóroki tényezők: olyan biológiai tényezők, amelyek a a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti 2–4. csoportba tartoznak,
ha ismeretes az, hogy ezen ágensek vagy az általuk szükségessé váló terápiás intézkedések veszélyeztetik
a várandós nők és a magzat egészségét, ha nem szerepelnek a 8. számú mellékletben.
3. Kémiai kóroki tényezők: a következő kémiai anyagok, ha ismeretes, hogy veszélyeztetik a várandós nők és a magzat
egészségét, továbbá ha még nem szerepelnek a 8. számú mellékletben:
a)
az 1272/2008/EK rendelet alapján a besorolás kritériumainak megfelelő, a következő veszélyességi osztályok
és kategóriák egyikébe, vagy ezek közül többe besorolt, és a következő figyelmeztető mondat egyikével,
vagy ezek közül többel ellátott anyagok és keverékek, ha ezek még nem szerepelnek a 8. számú mellékletben:
aa)
csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H340, H341),
ab)
rákkeltő hatás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H350, H350i, H351),
ac)
reprodukciós toxicitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória, vagy a laktációra gyakorolt vagy a laktáción
keresztül fellépő káros hatásokra vonatkozó további kategória (H360, H360D, H360FD, H360Fd,
H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
ad)
célszervi toxicitás egyszeri expozíciót követően, 1. és 2. kategória (H370, H371);
b)
a 2004/37/EK irányelv I. mellékletében felsorolt ipari eljárások;
c)
higany és higanyszármazékok;
d)
a mitosist gátló gyógyszerek;
e)
szén-monoxid;
f)
veszélyes, bizonyíthatóan a bőrön át felszívódó anyagok.”

5. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez
		 A 33/1998. NM rendelet 9/A. számú melléklet A) pont 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Kémiai kóroki tényezők
a)
Az 1272/2008/EK rendelet alapján a besorolás kritériumainak megfelelő, a következő veszélyességi osztályok
és kategóriák egyikébe, vagy ezek közül többe besorolt, és a következő figyelmeztető mondat egyikével,
vagy ezek közül többel ellátott anyagok és keverékek:
aa)
akut toxicitás, 1., 2. vagy 3. kategória (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
ab)
bőrmarás, 1A., 1B.vagy 1C. kategória (H314),
ac)
tűzveszélyes gáz, 1. vagy 2. kategória (H220, H221),
ad)
tűzveszélyes aeroszolok, 1. kategória (H222),
ae)
tűzveszélyes folyadék, 1. vagy 2. kategória (H224, H225),
af )
robbanóanyagok – „instabil robbanóanyag” kategória vagy 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. alosztályba tartozó
robbanóanyag kategória (H200, H201, H202, H203, H204, H205),
ag)
önreaktív anyagok és keverékek, A., B., C. vagy D. típus (H240, H241, H242),
ah)
szerves peroxidok, A. vagy B. típus (H240, H241),
ai)
célszervi toxicitás egyszeri expozíciót követően, 1. vagy 2. kategória (H370, H371),
aj)
célszervi toxicitás ismétlődő expozíciót követően, 1. vagy 2. kategória (H372, H373),
ak)
légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória, 1A. vagy 1B. alkategória (H334),
al)
bőrszenzibilizáció, 1. kategória, 1A. vagy 1B. alkategória (H317),
am)
rákkeltő hatás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H350, H350i, H351),
an)
csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H340, H341),
ao)
reprodukciós toxicitás, 1A. vagy 1B. kategória (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df ).
b)
A 2004/37/EK irányelv I. mellékletében felsorolt ipari eljárások.”
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6. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez
1. Az Szr. 2. melléklet „Neonatológia”, „Szakmakód: 0501” megjelölésű rész „Neonatológiai osztály minimumfeltételei”
megjelölésű táblázat „Hallásszűrő berendezés*” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
(Neonatológiai osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:

I. szint)

„
Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék*

1

”
2. Az Szr. 2. melléklet „PIC”, „Szakmakód: 0502” megjelölésű rész „PIC minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
„Hallásvizsgáló berendezés” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
(PIC minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.

III.

III.
speciális
tevékenység)

„
Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék

1

1

1
”

7. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez
1. Az Mtr. 2. melléklet 1. pont 1.6.1–1.6.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.6.1. Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges, ha a rendezvényt
kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére
tekintettel azt kötelezően előírja.
1.6.2. 1000–5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy
a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Vízi, vízen
történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó biztosítása is szükséges.
1.6.3. 5001–10 000 fő részvétele esetén egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi
szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető
legyen.
1.6.4. 10 001–50 000 fő részvétele esetén egy rohamkocsi, egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további
mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen
belül elérhető legyen.
1.6.5. 50 001–200 000 fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 főnként további egy-egy
eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként további egy rohamkocsi szükséges figyelembe véve azt
is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
1.6.6. 200 000 fő feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-egy roham- és egy-egy
esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja
és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Ebben az esetben az egyik rohamkocsi
mentőorvosi gépkocsival helyettesíthető.”
2. Az Mtr. 2. melléklet 2. pont 2.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1.1. Zárt térben tartott, 300–1000 fő közötti létszámú zenés táncos rendezvény esetében egy fő gyalogőrség
biztosítása szükséges.”
3. Az Mtr. 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Az ellátást szakképzett szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek közül több személy
együttesen végzi.”
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Az emberi erőforrások minisztere 17/2015. (III. 30.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
3. §		
A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és
az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 17/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 40–45. sorral egészül ki:
(Hivatalos elnevezés /illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön
gyakran használt más írásmód/

Kémiai név)

„
40.

4F-PV9, 4-fluoro-α-pyrrolidinooctanophenone,
4F-α-POP

1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one

41.

ADB-PINACA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

42.

5-F-metil-AMB, 5-fluoro- MAMB
5F-MDMB-PINACA

methyl-[2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

43.

N-(1-amino-1-oxo-3-fenilpropán-2-il)-1-(5fluoropentil)-1H-indol-3-karboxamid;
PX1; SRF-30, 5F-APP-PICA

N- (1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(5fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide

44.

MMB-2201; 5F-AMB-PICA; I-AMB

methyl
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)- valinate

45.

EG-018

(naphthalen-1-yl)
(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)-methanone
„
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A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
adatváltozás: az egységes kérelem módosítása, pontosítása, visszavonása, a vis maior tényének bejelentése,
a hasznosító személyében bekövetkező változás bejelentése, valamint egyazon területen több növénykultúra
egymás utáni termesztésének bejelentése;
2.
bejelentett tábla: az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb, azonos hasznosítású
összefüggő földterület, amelyet nem metsz kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület;
3.
bezárt terület: azon földterület, amelyre
a)
a 2013. évben az egységes kérelem keretében bejelentett tábla benyújtására nem került sor, vagy
b)
a 2013. évi ellenőrzéseket követően az adott bejelentett terület tekintetében jogosult terület nem
került megállapításra, és
c)
a 2014. évi egységes kérelem tekintetében nem került bejelentésre tábla;
4.
egybeművelt terület: olyan, több ügyfél által azonos növénykultúra termesztésére használt, azonos
hasznosítású összefüggő földterület, amelyen belül az egyes mezőgazdasági termelők által hasznosított
területek határai a fizikai ellenőrzés során nem különíthetőek el;
5.
egységes kérelem: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és
a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU rendelet) 72. cikk (1) bekezdése alapján, az 1306/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására
és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra
és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről
szóló, 2014. március 11-ei 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban:
640/2014/EU rendelet) 11. cikke szerint benyújtásra kerülő támogatási kérelem az elektronikusan és
papíralapon benyújtott kérelemrészekkel együtt;
6.
fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet
(a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;
7.
hasznosítás: a mezőgazdasági földterületen az adott támogatási jogcímre vonatkozó miniszteri rendeletben
előírt növénykultúra, növényfaj, növényfajta, vagy azok keverékének termesztése, vagy a mezőgazdasági
földterület pihentetése figyelemmel az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési
támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében, valamint
az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával
fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló
10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 2. §-ában foglalt
követelményekre;
8.
hasznosító: az egységes kérelemben bejelentett terület vonatkozásában hasznosítást végző mezőgazdasági
termelő;
9.
kamarai meghatalmazott: a Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK)
munkavállalója, aki e rendelet szerinti agrárigazgatási feladatai körében technikai közreműködőként jár el;
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
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kölcsönös megfeleltetés: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint az egyes vidékfejlesztési
és borpiaci támogatások egységes feltételrendszere, amely a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó
ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló
81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet] 1. számú melléklete szerinti
„jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből” és a HMKÁ rendelet 1. számú melléklete szerinti
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” előírásaiból áll;
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület: a többéves kötelezettségvállalással érintett egyes
támogatások esetén, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) szerinti fizikai
blokkon belül, az ügyfélhez köthető, térképileg egyértelműen lehatárolt összefüggő földterület;
Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer: az elektronikus közszolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét
támogató központi informatikai és kommunikációs rendszer;
KR dokumentum: az ügyfél által ügyfélkapun benyújtott, továbbá az ügyfél részére ügyfélkapun keresztül
továbbított dokumentum tartalmát, valamint az elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó
elektronikus dokumentum, amelyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
az ügyfél ügyfélkapuján található értesítési tárhelyre a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren
(a továbbiakban: KR) keresztül megküld;
mezőgazdasági parcella: az 1306/2013/EU rendelet 67. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti földterület,
figyelemmel az adott támogatási jogcím sajátosságaira;
mezőgazdasági termelő: az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti termelő;
módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése;
nem támogatható terület: a MePAR rendelet 1. § l) pontja szerinti terület;
pontosítás: az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó olyan helyesbítés bejelentése,
amely az egységes kérelemben megadott adatok valóságnak megfelelő kiigazítására, vagy hátrányos
jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányul, és ami nem minősül az egységes kérelem
módosításának, visszavonásának, vis maior tény bejelentésének, valamint a hasznosító személyében
bekövetkező változás bejelentésének;
referenciaterület:
a)
egy adott fizikai blokk,
b)
egy adott fizikai blokk támogatható területe,
c)
egy adott fizikai blokk nem támogatható területe,
d)
az egybeművelt terület,
e)
egyes, a MEPAR rendelet 1. § j) pontja szerinti tematikus rétegek (a továbbiakban: tematikus
fedvény) területe;
referenciaterület mérete:
a)
egy adott fizikai blokk mérete,
b)
egy adott fizikai blokk támogatható területének mérete,
c)
egy adott fizikai blokk nem támogatható területének mérete,
d)
az egybeművelt terület fizikai ellenőrzése során mért területe,
e)
a tematikus fedvények területe;
támogatható terület: az 1307/2013/EU 32. cikk (2)–(6) bekezdésében meghatározott, a támogatás
szempontjából valamennyi feltételnek megfelelő földterület;
termesztő berendezés: az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
szántóterületen lévő üvegház, illetve rögzített vagy mobil fedél;
terménycsoport: a 640/2014/EU rendelet 17. cikk (1) bekezdése szerint megkülönböztetett területek;
vélelmezett örökös: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási
törvény) 45. § (9) bekezdésének megfelelően az ügyféllel annak halálakor együtt élt azon házastársa vagy
törvényes rend szerinti örököse, aki az e rendelet szerinti eljárást megindítja a hagyatéki eljárás jogerős
lezárását megelőzően.
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2. Hatály
2. §

(1) E rendelet hatálya a következő támogatásokra terjed ki:
a)
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.)
FVM rendelet szerinti támogatás,
b)
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint
az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti egységes területalapú támogatás,
c)
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás,
d)
a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatás,
e)
a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban:
11/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás,
f)
a mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatás.
(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján igényelhető támogatások vonatkozásában e rendeletet kizárólag
a 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben eltérően nem szabályozott tárgykörökben kell alkalmazni.
(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások tekintetében az egységes kérelemre
vonatkozó szabályokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások
2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet
tartalmazza.
(4) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk tv.) alapján az egységes kérelemben
a)
kell eleget tennie az Mkk tv. 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági
termelőnek, valamint az Mkk tv. 16. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés
díjához a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet
[a továbbiakban: 19/2014. (X. 29.) FM rendelet] alapján támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági
termelőnek az Mkk tv. 18. § (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségének,
b)
tehet nyilatkozatot az Mkk tv. 6. § (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági termelő a kockázatközösségben való
önkéntes részvételi szándékáról.
(5) Az Mkk tv. szerinti kockázatközösségi tag, illetve mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást igénylő
mezőgazdasági termelő a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége mellett, a kárenyhítő
juttatás igénybevételéhez szükséges referenciahozam kiszámításához az egységes kérelemben nyilatkozatot tehet
a 2010–2013. években általa megtermelt termény mennyiségéről, a kárenyhítő juttatásra, illetve mezőgazdasági
biztosítási díjtámogatásra jogosító termények szerinti bontásban.
(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozat kizárólag azon év vagy évek vonatkozásában tehető meg, amelyre, vagy
amelyekre vonatkozóan az ügyfél valamely korábbi évben nem szolgáltatott az egységes kérelmében hozamadatot.
Az ügyfél által a korábbi egységes kérelemben, illetve a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. § (6) bekezdése szerint
bejelentett adat vagy adatok módosítására nincs lehetőség, és az (5) bekezdés szerinti bejelentés keretében
megadott adat vagy adatok sem módosíthatóak a bejelentés megtételét követően.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokra vonatkozó igényléseken kívül, az egységes kérelemben kell
bejelentenie az összes, a hasznosításában lévő mezőgazdasági területet a 3. § (2) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően azon ügyfélnek, aki
a)
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK,
a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1308/2013/EU rendelet) 46. cikke szerinti, a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott
támogatást igényli, és rendelkezik mezőgazdasági területtel, valamint
b)
az 1308/2013/EU rendelet 46. cikke szerinti, a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához
nyújtott támogatást nyert el, a támogató határozat kiállítását követő három éven keresztül.
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3. Az egységes kérelem tartalma
3. §

(1) Az egységes kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél támogatási, illetve kifizetési igényét a 2. § (1) bekezdésben
meghatározott támogatások vonatkozásában. Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie, hogy mely
támogatási jogcímre vonatkozik az igénylése, ki kell töltenie az igényléshez kapcsolódó mezőket és meg kell adnia
a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges adatokat.
(2) Az egységes kérelemben az 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált
igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében
történő megállapításról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban:
809/2014/EU rendelet) 14. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott területadatok megadására vonatkozó
kötelezettségét az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk alfanumerikus, továbbá a bejelentett tábla numerikus és
grafikus azonosításával, valamint a bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával kell teljesíteni.

4. §

(1) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni az általa hasznosított összes támogatható és nem
támogatható mezőgazdasági területet az 1. § 2. pontjában meghatározott területi lehatárolás szerint, a bejelentett
táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával. A bejelentési kötelezettség az egyes támogatási jogcímekre
vonatkozóan meghatározott, minimális támogatható méretet el nem érő mezőgazdasági táblára is vonatkozik.
(2) A bejelentett táblát a grafikus azonosításkor – a MePAR rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat
felhasználva – úgy kell megadni, hogy
a)
az ne metssze a fizikai blokk és a támogatható terület határát, kivéve, ha az ügyfél a MePAR rendelet
7. § (4) bekezdése szerinti változásvezetési kérelem benyújtását a grafikus azonosítással egyidejűleg
kezdeményezi, és
b)
az a valósághű elhelyezkedést kövesse.
(3) A MePAR rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ügyfél MePAR változásvezetési eljárást kezdeményezhet
az egységes kérelemben az általa ökológiai jelentőségű területként bejelentett, a HMKÁ rendelet szerinti kis
kiterjedésű tavak, fa- és bokorcsoportok, illetve magányosan álló fák vonatkozásában, amennyiben a MePAR adatai
a tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg.
(4) Nem indítható MePAR változásvezetési eljárás abban az esetben, ha a felülvizsgálni kért bejelentett táblára vagy
védett tájképi elemre az ügyfél a tárgyévben nem igényelt kifizetéssel járó, területalapú közvetlen támogatást.
Ha az adott fizikai blokkban bejelentett táblák összterülete meghaladja az adott fizikai blokk támogatható
területét, akkor az MVH a MePAR rendelet szerinti, hivatalból indított felülvizsgálatot kezdeményezhet azon táblák
vonatkozásában, amelyre az ügyfél nem igényelt kifizetéssel járó, közvetlen területalapú támogatást.
(5) Ha a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes támogatásokra vonatkozó jogszabályok másként nem
rendelkeznek, az igénybe vehető támogatások alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehetők figyelembe
az alábbi területek:
a)
repülőtér,
b)
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 15. pontja szerinti
műtárgy, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 4. pontja
szerinti árvízvédelmi mű,
c)
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 50. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, a honvédelemért felelős miniszter
által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében lévő „Állami terület 1.” megnevezésű
művelés alól kivett terület, vagy az Inyvhr. 50. § (8) bekezdés szerinti, a „honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított
terület” megnevezésű művelés alól kivett terület, kivéve a földhasználati szerződés alapján hasznosított területek,
amelyeknek mezőgazdasági hasznosítása fizikailag is – a HM nyilvántartása szerint – biztosított.
(6) Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie azokat a bejelentett táblákat, amelyeken öntözési
tevékenységet kíván végezni, továbbá azokat, amelyeken termesztő berendezés alatt kíván termeszteni.

5. §

(1) Az ügyfélnek a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (6) bekezdésében foglaltak szerint – a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
14. § (8) bekezdésében foglalt kivétel figyelembe vételével – az egységes kérelméhez kell csatolnia a 9/2015. (III. 13.)
FM rendelet 14. § (5) bekezdése szerinti dokumentumok másolatát.
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(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. §-a szerinti cukorrépa termesztés támogatását igénylő,
a)
azon cukorrépa-termelőnek, aki közvetlenül termel cukorrépát, a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási szerződés másolatát;
b)
azon cukorrépa-termelőnek, aki cukorrépa integrátoron keresztül termel cukorrépát,
ba)
a cukorrépa integrátorral kötött termeltetési szerződés másolatát, és
bb)
amennyiben az igénylő nem rendelkezik önálló szállítási joggal, a cukorrépa integrátor által a tag
nevére szóló, a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról kiállított
igazolás másolatát
az egységes kérelméhez kell csatolnia.
(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. §-a szerinti gyümölcstermesztés támogatását igénylő ügyfélnek a 9/2015. (III. 13.)
FM rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot az egységes kérelemben kell megtennie.
(4) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. §-a szerinti, többéves szálas fehérjetakarmány-növények támogatását igénylő
ügyfélnek az egységes kérelemben kell megjelölnie az első vetés évét és az első vetéssel érintett terület nagyságát,
továbbá az esetleges felülvetés évét és a felülvetéssel érintett terület nagyságát a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. §
(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
(5) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni, hogy az adott táblán termesztett növénykultúra
– vagy az egymás után termesztett növénykultúrák esetében mely növénykultúra – vonatkozásában igényli
a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást.
6. §

(1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. § (4)–(7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
szerinti támogatást igénylő ügyfélnek az egységes kérelemben kell mezőgazdasági parcellánként feltüntetnie
a)
a vetőmagkeverékek vetésének tényét,
b)
a két vagy több növénykultúra külön sorokban történő vetésével megvalósuló vegyes növénytermesztés
tényét, valamint
c)
a tanúsító szervezet által tanúsított, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási
követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének
eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet szerinti ökológiai hasznosítás tényét.
(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást igénylő ügyfélnek az egységes kérelem mellékleteként kell
benyújtania a környezeti szempontból érzékeny gyepterület feltöréséről szóló hatósági engedély másolatát, ha
környezeti szempontból érzékeny gyepterületet feltört vagy a tárgyévben feltörni szándékozik.
(3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet IV. fejezetében foglaltakra figyelemmel – a 809/2014/EU rendelet 17. cikk
(5) bekezdése alapján –, a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást igénylő ügyfélnek az egységes
kérelemben kell feltüntetni az ökológiai jelentőségű terület
a)
10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti típusát, valamint
b)
grafikusan megjelölt elhelyezkedését, illetve kiterjedését a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. mellékletében
foglalt fizikai kiterjedésre vonatkozó előírásoknak megfelelően.
(4) Az ügyfélnek az egységes kérelemben szereplő bejelentett tábláinak vonatkozásában az egységes kérelemben
kell megneveznie az egyazon területen tárgyévben termesztett vagy termeszteni szándékozott valamennyi
növénykultúrát, a tárgyévben több egymás után termesztett növénykultúrával érintett földterület nagyságát,
azok fizikai elhelyezkedésének térképen történő megjelölésével. Ha a tárgyévben egyazon területen másodvetés
termesztése is bejelentésre kerül az egységes kérelem keretében, akkor az első és minden további növény
tekintetében is be kell jelenteni a vetés és a betakarítás megvalósulásának időpontját. Az egységes kérelem
benyújtása után vetett növénykultúrák megvalósult vetési időpontját a 19. § szerint kell bejelenteni.

7. §

(1) Annak az ügyfélnek, aki a 11/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatást jogi személyként igényli
(a továbbiakban: jogi személy igénylő), az egységes kérelemben kell nyilatkoznia a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. §
4. pontja szerinti tényleges és hosszú távú ellenőrzést megvalósító fiatal mezőgazdasági termelő személyéről (név,
ügyfél-azonosító), valamint az egységes kérelemhez kell csatolnia a tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító
szavazati arányt igazoló dokumentum másolatát, ha az a (2) bekezdés szerint csatolt létesítő okirat alapján nem
állapítható meg.
(2) A jogi személy igénylőnek az egységes kérelemhez csatolnia kell a – személye szerinti társasági formára vonatkozó,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt – létesítő okiratának másolatát.
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(3) Ha a (2) bekezdés alapján megállapítható, hogy a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a jogi személy igénylő felett
több – köztük legalább egy, a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági
termelőnek minősülő – mezőgazdasági termelő együttesen gyakorolja, a jogi személy igénylőnek nyilatkoznia kell
a)
a jogi személy feletti tényleges és hosszú távú ellenőrzést az (1) bekezdés szerint megnevezett fiatal
mezőgazdasági termelővel együttesen gyakorló valamennyi más mezőgazdasági termelő (a továbbiakban:
más mezőgazdasági termelő) személyéről (név, ügyfél-azonosító),
b)
a más mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arányáról az ezt
igazoló dokumentum másolatát csatolva, továbbá egyidejűleg csatolva mindazon, a (2) bekezdés szerinti
létesítő okirat és dokumentum másolatát is, amely igazolja, hogy a más mezőgazdasági termelő tényleges
és hosszú távú ellenőrzést gyakorol olyan jogi személy vagy jogi személyek felett, amely vagy amelyek
a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról
szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 8/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján közvetlen
támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősül vagy minősülnek, valamint
c)
a más mezőgazdasági termelő – 8/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti – közvetlen támogatásra való
jogosultságának fennállásáról.
(4) Ha a jogi személy igénylő más jogi személy ellenőrzése alatt áll, az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
dokumentumok mellett a következő dokumentumot is csatolnia kell az egységes kérelemhez:
a)
a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § a) pontja szerinti uralmi szerződés másolatát, vagy
b)
a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § b) pontja szerinti ellenőrzés esetén az ellenőrzést gyakorló társaságnak
az adott társasági formára a Ptk. által meghatározott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő
okirat másolatát.
(5) Abban az esetben, ha a jogi személy igénylő szövetkezet, az igazgatóság elnöke a tagi mezőgazdasági termeléssel
összefüggő személyes közreműködés tényleges megvalósulását az erre vonatkozó dokumentum másolatának
az egységes kérelemhez történő csatolásával köteles igazolni.
(6) Az ügyfélnek az egységes kérelemben kell nyilatkoznia azon jogi személy nevéről és ügyfél-azonosítójáról,
amelyben a fiatal mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági tevékenységét a 11/2015 (III. 13.) FM rendelet 4. §
(3) bekezdése szerint megkezdte.
8. §		
Az állandó sport- és rekreációs területet, ingatlanvállalatot, repülőteret, vasúttársaságot, illetve vízművet üzemeltető
ügyfélnek az egységes kérelemben kell nyilatkoznia ezen – 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 1., 11., 12., és
13. pontjában meghatározott – tevékenysége folytatásáról.

4. Az egységes kérelem benyújtásának szabályai
9. §

(1) Az ügyfél az egységes kérelmét 2015. május 15-éig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani.
Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg annak egyes mellékleteit, ha az adott támogatásra
vonatkozó jogszabály vagy e rendelet annak csatolását előírja, elektronikus úton, vagy papír alapú másolatát postai
úton kell benyújtani az MVH-hoz.
(2) Az egységes kérelemben módosításnak nem minősülő változtatások 2015. május 15-éig a 15. § (2) bekezdése szerint
alkalmazandó jogkövetkezmény nélkül tehetők. Változtatás benyújtása esetén az egységes kérelem benyújtási
dátumának az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
(3) Az elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történő benyújtási kötelezettség az (1) bekezdésben foglaltakon
kívül kiterjed az adatváltozás bejelentésére is a módosítás, a pontosítás, a visszavonás, adategyeztetés és – az ügyfél
elhalálozására irányuló vis maior bejelentés kivételével – a vis maior kérelem vonatkozásában.
(4) Az eljárási törvény 52. § (6) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre
vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés b)–f ) pontjában meghatározott támogatások és a kölcsönös megfeleltetés
vonatkozásában kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be.
(5) A késedelmesen vagy nem elektronikus úton benyújtott (2)–(4) bekezdés szerinti bejelentés vagy észrevétel
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(6) A mellékleteket, a mellékletekre vonatkozó adatváltozásokat és – ha a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes
támogatásokra vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek – a hasznosító személyében bekövetkezett
változást az ügyfélnek elektronikus úton vagy papír alapon, postai úton kell benyújtania az MVH-hoz.
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10. §

(1) Ha az egységes kérelemmel kapcsolatos eljárási cselekmény elvégzésekor az ügyfél helyett és nevében
meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja az eljárási cselekmények
elektronikus elvégzéséhez. Az eljárási cselekmény meghatalmazott általi elektronikus elvégzését megelőzően
a meghatalmazottnak kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer), továbbá a meghatalmazást
személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell nyújtania az MVH részére.
(2) A meghatalmazást az MVH által rendszeresített papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely
tartalmazza:
a)
a meghatalmazás típusát,
b)
meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,
c)
a meghatalmazás időbeli hatályára vonatkozó adatokat,
d)
azon támogatási jogcímeket és intézkedéseket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed,
e)
az ügyfél nyilatkozatát az iratok kézbesítésére vonatkozóan, továbbá
f)
a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
(3) Az MVH kizárólag a (2) bekezdés szerinti, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi nyilvántartásba, hiányos
meghatalmazás esetén az MVH a meghatalmazott eljárására vonatkozó kérelmet elutasítja.
(4) Ha a meghatalmazott a saját ügyfélkapuján keresztül, elektronikus úton nyújtja be a meghatalmazást, akkor
– a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését
megelőzően legalább öt nappal postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A meghatalmazást
az MVH a beérkezését követő három napon belül – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba
veszi, és erről döntést hoz. A (9) bekezdésben foglaltak kivételével a meghatalmazott csak a postai úton vagy
személyesen benyújtott meghatalmazás MVH általi nyilvántartásba vételét követően végezhet eljárási cselekményt.
(5) A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a (4) bekezdésben foglaltaktól
eltérően a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val szemben.
(6) A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Több
meghatalmazott esetén az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, azonban az egységes kérelem
benyújtására szolgáló, elektronikus űrlapkitöltő felületre egyidejűleg csak egy meghatalmazott léphet be.
(7) A meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelem az erre a célra rendszeresített elektronikus vagy papír alapú
nyomtatványon nyújtható be az MVH-hoz.
(8) A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelmet
az elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az MVH-hoz.
A postai úton vagy személyesen történő benyújtás hiányában a meghatalmazás megszüntetése az MVH irányába
nem hatályos.
(9) Ha a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a meghatalmazott által,
ügyfélkapun benyújtott meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését a meghatalmazó
elektronikusan jóváhagyhatja. A meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus meghatalmazást, módosítást vagy
megszüntetést papír alapon nem kell eljuttatni az MVH részére, az a meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus
beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val szemben.
(10) Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van, az MVH az iratokat az ügyfél által kijelölt képviselőnek kézbesíti,
kijelölés hiányában az irat – az ügyfél egyidejű értesítésével – az MVH által kijelölt meghatalmazott részére kerül
kézbesítésre.

11. §

(1) Ha az egységes kérelemmel kapcsolatos valamely eljárási cselekményt kamarai meghatalmazott végzi, a kamarai
meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (2) bekezdés szerinti igazolását követően – e cselekmények
elvégzésére saját ügyfélkapuját használja.
(2) Az eljárási cselekmények elektronikus elvégzését megelőzően a kamarai meghatalmazottnak kérelmeznie
kell az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő nyilvántartásba vételét, és az eljárására vonatkozó kamarai
meghatalmazást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell
nyújtania az MVH-hoz.
(3) A kamarai meghatalmazott a saját ügyfélkapuján keresztül beadott kamarai meghatalmazást az elektronikus
benyújtást követő nyolc napon belül papír alapon, postai úton vagy személyesen is köteles benyújtani az MVH-hoz.
Az ügyfél és a kamarai meghatalmazott aláírásával ellátott papír alapú kamarai meghatalmazást mindkét fél
köteles megőrizni. Az elektronikusan benyújtott kamarai meghatalmazás papír alapú benyújtásáig a kamarai
meghatalmazott az ügyfél helyett és nevében eljárhat, de amennyiben a meghatalmazás a jelen bekezdés szerinti
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határidőig nem kerül az MVH-hoz benyújtásra, a meghatalmazott által elvégzett eljárási cselekmények semmisek.
A kamarai meghatalmazott meghatalmazása – a papír alapú utólagos benyújtás és az MVH általi nyilvántartásba
vétel feltételével – az elektronikus benyújtás időpontjában lép hatályba.
A kamarai meghatalmazás benyújtására a 10. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható.
A kamarai meghatalmazás benyújtására, a kamarai meghatalmazott eljárására és a több kamarai meghatalmazott
igénybevételének esetére, valamint a kamarai meghatalmazás megszüntetésére jelen §-ban foglalt eltérésekkel
a 10. §-ban foglaltak az irányadók. A kamarai meghatalmazás módosítására a kamarai meghatalmazás
bejelentésének szabályait kell alkalmazni.
A 2015. április 1-je előtt bejelentett és vissza nem vont technikai közreműködést az MVH 2015. április 1-jével
visszavontnak tekinti, ha az kizárólag az egységes kérelmet érintő, illetve az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére
vonatkozik.
Amennyiben a 2015. április 1-je előtt bejelentett és vissza nem vont technikai közreműködés nem kizárólag
a (6) bekezdésben meghatározott ügyek intézésére vonatkozik, akkor a technikai közreműködésre vonatkozó
jogosultság nem kerül megszüntetésre, ebben az esetben kizárólag a technikai közreműködő egységes kérelmet
érintő ügyek intézésére vonatkozó jogosultságát tekinti az MVH visszavontnak.
A kamarai meghatalmazás megszűnik a kamarai meghatalmazott NAK-nál fennálló munkaviszonya megszűnésének
időpontjában. A kamarai meghatalmazott a tartós távollétéről vagy munkaviszonyának megszűnéséről – a távollét
időtartamának vagy a megszűnés időpontjának pontos megjelölésével – az MVH-t és az ügyfelet egyidejűleg
értesíti. A kamarai meghatalmazott tartós távolléte esetén – ha az ügyfél ehhez a kamarai meghatalmazásban
hozzájárult – a NAK gondoskodik a helyettesítő kamarai meghatalmazott kijelöléséről.

12. §

(1) Ha az elhunyt ügyfél helyett vélelmezett örökös kíván eljárni, a vélelmezett örökösnek az eljárási cselekmény
elvégzését megelőzően, személyesen vagy postai úton, az MVH által rendszeresített nyomtatványon be kell
nyújtania a vélelmezett örökösként való eljárásra irányuló kérelmét az MVH-hoz.
(2) Az egységes kérelmet, az adatváltozást, vis maiort, adategyeztetést, illetve ügyféli észrevételt benyújtani kívánó
vélelmezett örökösnek „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként rendelkeznie kell ügyfél-azonosítóval.
Ennek érdekében legkésőbb az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmeznie kell
a nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az elhalálozást, továbbá a házastársi minőséget igazoló, vagy
a törvényes öröklési rend szerinti örökösi minőséget megalapozó okiratok (halotti anyakönyvi kivonat, házassági
anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat) másolatát.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel kell eljárni abban az esetben is, ha az egységes kérelmet még életében
az ügyfél nyújtotta be.

13. §

(1) A vis maior bejelentésével egyidejűleg a vis maior eseményt igazoló dokumentumokat elektronikus úton vagy azok
papír alapú másolatát postai úton kell benyújtani az MVH-hoz, kivéve azt az esetet, amikor a megyei kormányhivatal
mezőgazdasági szakigazgatási szerve szakhatósági állásfoglalást ad ki.
(2) Az egységes kérelemmel egyidejűleg benyújtott, a MePAR rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti változásvezetési
kérelmet, valamint az ügyfél-nyilvántartással kapcsolatos adatok változását is elektronikus úton kell benyújtani.

14. §

(1) Az egységes kérelem benyújtásának feltétele, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe vételi
kötelezettségének eleget tegyen.
(2) Az egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli
észrevétel MVH általi elektronikus fogadásának tényét a KR-ben a benyújtó ügyfél vagy meghatalmazott
ügyfélkapus tárhelyére történő feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott
értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet
a beérkezett egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli
észrevétel adatairól. Az értesítésnek tartalmaznia kell:
a)
az ügyfélazonosító adatokat,
b)
az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát,
c)
az egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli
észrevétel beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d)
a beérkezett egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve
ügyféli észrevétel érkeztetési számát, valamint
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e)

a beérkezett egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve
ügyféli észrevétel mellékleteként elektronikusan csatolt dokumentumok darabszámát.
(3) Az egységes kérelem benyújtásáról szóló igazolást az MVH az ügyfél írásbeli kérelmére harminc napon belül papír
alapon is kiállítja és megküldi az ügyfél részére. A papír alapú igazolás, és annak melléklete az egységes kérelemben
foglaltaknak megfelelően tartalmazza:
a)
az ügyfélazonosító adatokat,
b)
az egységes kérelemben szereplő bejelentett táblák adatait az alábbiak szerint:
ba)
a fizikai blokk azonosító számát,
bb)
a bejelentett tábla sorszámát,
bc)
a hasznosítás típusát,
bd)
a bejelentett terület nagyságát,
c)
a bejelentett támogatási jogcímeket,
d)
az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát,
e)
az egységes kérelem benyújtásának időpontját,
f)
a támogatás vonatkozásában kérelmezett állategyed azonosító számát, valamint
g)
a támogatás vonatkozásában kérelmezett állatlétszámot.

5. Késedelmes benyújtás
15. §

(1) Az egységes kérelem 2015. május 15-e után – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 2015. június 9-éig
nyújtható be, amely benyújtási határidő jogvesztő.
(2) A 2015. május 15-e után, de 2015. június 9-éig benyújtott egységes kérelem esetében a támogatási összeg
munkanaponként egy százalékkal csökkentésre kerül az érintett támogatás vonatkozásában.

6. Adatváltozás bejelentése
16. §

(1) Az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó adatváltozás – a 9. § (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően – 2015. május 15-e után jelenthető be.
(2) Az adatváltozások bejelentéséhez a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes támogatásokra vonatkozó
jogszabályokban foglalt jogkövetkezmények kapcsolódnak.

7. Az egységes kérelem módosítása
17. §

(1) A 2015. május 15-éig benyújtott egységes kérelem 2015. május 31-éig jogkövetkezmény nélkül módosítható.
(2) A módosítás e határnapot követő benyújtására az érintett mezőgazdasági parcella tényleges hasznosítására
vonatkozó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentése mellett 2015. június 9-éig van
lehetőség.

8. A hasznosító személyében bekövetkezett változás
18. §

(1) Ha az egységes kérelemben bejelentett terület hasznosítása vonatkozásában az egységes kérelem benyújtását
követően a hasznosító személye megváltozik, arról a terület új hasznosítója a változást követő tizenöt napon
belül bejelentést köteles tenni az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon, amely
tartalmazza
a)
a kérelmet benyújtó és az új hasznosító adatait,
b)
az új hasznosító nyilatkozatait, valamint
c)
a hasznosító személyének változásával érintett területek adatait.
(2) Az új hasznosító az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatának ki kell terjednie arra, hogy a benyújtott egységes
kérelemben megjelölt támogatási jogcímek vonatkozásában a támogatási feltételeket megismerte és azok
betartását vállalja.
(3) A hasznosító személyében bekövetkezett, teljes üzem átruházással járó változásokra egyebekben
a 809/2014/EU rendelet 8. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az egységes kérelemben igényelt támogatás a hasznosító személyének változásától függetlenül az egységes
kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.
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(5) A hasznosító személyében bekövetkezett változásra vonatkozó, e rendelet szerinti rendelkezéseket abban
az esetben kell alkalmazni, ha a 2. § (1) bekezdésében meghatározott, az adott támogatásra vonatkozó jogszabály
eltérően nem rendelkezik.

9. A másodvetés és az ökológiai jelentőségű másodvetés bejelentése
19. §

(1) Másodvetés bejelentése során az ügyfélnek a másodvetéssel érintett terület nagyságának, a másodvetett növény
megnevezésének, valamint a másodvetés tervezett időpontjának bejelentése mellett a másodvetés fizikai
elhelyezkedését is jelölnie kell az egységes kérelemben az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn belül.
(2) Az ügyfélnek az egységes kérelemben bejelentett tábláin történt másodvetésről és ökológiai jelentőségű
másodvetésről annak megtörténtét követő tizenöt napon belül értesítenie kell az MVH-t az adatváltozás
bejelentésére szolgáló elektronikus felületen.
(3) A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén az egységes kérelemben bejelentett, tervezett másodvetés
nem kerül figyelembevételre az egyes támogatások vonatkozásában.

10. Hiánypótlás
20. §		
A 3. § alapján az egységes kérelem kötelező tartalmát képező adatok, valamint az egységes kérelem adatainak
igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képező dokumentumok hiánypótlás tárgyát nem képezhetik.

11. Adminisztratív és fizikai ellenőrzések
21. §

(1) A 2. § (1) bekezdés c)–f ) pontjában meghatározott támogatás a 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése
szerinti, kizárt mezőgazdasági termelő részére nem nyújtható.
(2) Az ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH az eljárási törvény 22. § (2) bekezdésben szabályozottaknak
megfelelően, az eljárási törvény 44. § (7) bekezdése szerinti dokumentumok alapján vizsgálja. A jogszerű
földhasználattal nem igazolt területek után az ügyfél nem jogosult támogatásra, ezen területeket jogosulatlanul
igényelt, a mindenkor hatályos, európai uniós jogszabályokban meghatározott mértékű támogatás csökkentési
szankció alapját képező területként kell figyelembe venni.
(3) Az eljárási törvény 44. § (7) bekezdésében felsorolt, jogszerű földhasználat igazolásaként elfogadható okiratok közül
– amennyiben a jogszerű földhasználat igazolása földhasználati szerződéssel történik – az MVH kizárólag azt fogadja
el, amely a megkötése időpontjában hatályos jogszabályok alapján érvényes földhasználati jogcímnek minősül.

22. §

(1) Az egységes kérelemben foglaltak, valamint a támogatási feltételek adminisztratív és fizikai ellenőrzésére
a)
a 640/2014/EU rendeletben,
b)
a HMKÁ rendeletben,
c)
a 809/2014/EU rendelet III. címében, valamint
d)
a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes támogatásokra vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint kerül sor a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti grafikus azonosítással egyidejűleg kezdeményezett
változásvezetési kérelem feldolgozása során megállapítottak figyelembevételével.
(2) Ha az adott referenciaterületre benyújtott támogatási kérelmekben szereplő igénylések, illetve az (1) bekezdés
alapján végzett ellenőrzések által lefedett terület összesen nagyobb, mint a referenciaterület mértéke, akkor
túligénylés kerül megállapításra.
(3) Ha a túligénylés
a)
nem haladja meg a referenciaterület méretének a 809/2014/EU rendelet 38. cikk (4) bekezdése szerinti mérési
tűréshatárokkal (a továbbiakban: mérési tűréshatár) számolt területét, akkor az MVH a túligénylés arányában
a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt
területeket,
b)
meghaladja a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet, akkor az MVH vagy végzés kibocsátásával
értesíti az érintett ügyfeleket és egyúttal felszólítja őket a kérelemben megadott adatoknak a valóságnak
megfelelő helyesbítésére (a továbbiakban: adategyeztetés) – amely adategyeztetés során tett nyilatkozatot
az ügyfélnek az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton kell benyújtania –, vagy a (8) bekezdés b) pontja
szerint jár el,
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c)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

23. §

vizsgálata során megállapításra kerül, hogy az adott referenciaterületen egyetlen ügyfél érintett, akkor
a referenciaterületet meghaladó terület jogosulatlan igénylésnek számít, és az MVH a támogatási
igénylésekben megjelölt területet csökkenti a referenciaterület mértékéig.
A (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben meg kell jelölni az érintett referenciaterületre egységes kérelmet
benyújtó ügyfelet és a kérelmében foglaltaknak megfelelően a bejelentett táblára vonatkozó adatokat.
A (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben megjelölt határidőt elmulasztó ügyfél adategyeztetéssel érintett
referencia területre benyújtott támogatási kérelmében szereplő igénylések földhasználati jogszerűségének
kivizsgálása érdekében – tekintettel arra, hogy ezen területek esetében a földhasználat jogszerűsége az eljárási
törvény 44. § (5) bekezdése alapján kétségesnek tekintendő – az eljárási törvény 44. § (6) bekezdése alapján
az MVH felhívására köteles földhasználata jogszerűségét igazolni.
Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben foglalt határidőt a kérelmet benyújtó ügyfél elmulasztotta és
az (5) bekezdés szerint lefolytatott jogszerű földhasználatra vonatkozó vizsgálat eredménye alapján továbbra is
fennáll a túligénylés, akkor a túligényléssel érintett összes, jogszerű földhasználatra vonatkozó vizsgálattal korábban
nem érintett ügyfél az MVH felszólítására köteles földhasználata jogszerűségét igazolni.
Ha a (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az ügyfelek által benyújtott adategyeztetéseket,
valamint az (5) és (6) bekezdés szerinti jogszerű földhasználatra irányuló vizsgálatot követően részben vagy
egészben továbbra is fennáll, az MVH
a)
a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meg nem haladó túligénylés esetén a túligénylés
arányában a referenciaterület méretéig arányosan csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási
igénylésekben megjelölt területeket, vagy
b)
a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés esetén adminisztratív ellenőrzést,
illetve fizikai ellenőrzést folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.
Ha az adott referencia területre végzett helyszíni ellenőrzések által a mérési tűréshatár figyelembevételével
meghatározott területek összege meghaladja a referenciaterületet, abban az esetben az MVH a referenciaterület
felett megállapított területet az egyes táblákra megállapított területek arányában levonja a referencia területen
belüli támogatási táblák megállapított területeiből.
Ha adott referenciaterületen az ügyfelek által a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint bejelentett táblák grafikus adatai
egymással teljes átfedést mutatnak, akkor az MVH végzés kibocsátásával az érintett területek vonatkozásában
egyeztetésre hívja fel az ügyfeleket, felszólítva a megadott grafikus tábla adatok helyesbítésére. A helyesbítést
az ügyfél ügyfélkapun keresztül elektronikus úton köteles megtenni.
Ha a (9) bekezdésben megállapított átfedés az ügyfelek által benyújtott helyesbítéseket követően továbbra is
fennáll, az MVH adminisztratív ellenőrzést vagy fizikai ellenőrzést folytat le az érintett táblák vonatkozásában.

(1) Ha az MVH több egységes kérelem alapján többszörös igénylést állapít meg, akkor a 22. § (3)–(7) bekezdése szerint
jár el.
(2) Túligénylés vagy többszörös igénylés esetén az MVH azon ügyfél számára állapítja meg a támogatást, amely ügyfél
hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az adott terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. Ha a jogszerű
földhasználó ügyfél egyébként jogosult támogatás igénybevételére, részére az MVH a támogatást az adott terület
hasznosításához igazodva, azzal megegyezően állapítja meg.
(3) Ha a (2) bekezdés és a 22. § (3)–(7) bekezdése szerinti eljárás eredményeképpen sem szüntethető meg a túligénylés
vagy a többszörös igénylés, akkor a referenciaterületet meghaladó terület minden érintett kérelem esetében
jogosulatlan igénylésnek számít.
(4) A (3) bekezdés szerinti terület – a jogosulatlan igényléshez kapcsolódó jogkövetkezmények számítása
szempontjából – nem haladhatja meg az adott referenciaterületen kérelmezett terület 100%-át.
(5) A (3) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, amíg valamelyik érintett ügyfél a jogvita elbírálására
egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerős határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett
ügyfelek együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket. Ha bármelyik érintett ügyfél igazolja, hogy a jogvita elbírálására
eljárás indult, az érintett ügyfelek egységes kérelmei alapján indított, a jogosulatlan igényléssel érintett eljárásokat
az MVH a jogvita jogerős eldöntéséig felfüggeszti.
(6) Részben vagy egészben bezárt területre történő igénylés esetén az MVH az adott táblákat a jogszerű földhasználat
vizsgálatra vonatkozó kiválasztási eljárásában kockázati tényezőként veszi figyelembe.

24. §		
Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az 1306/2013/EU rendelet 72. cikk (1) bekezdésében írt valamennyi
mezőgazdasági parcella bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, és az egységes kérelmén bejelentett összes
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mezőgazdasági parcella területének, valamint az általa bejelentett és be nem jelentett mezőgazdasági parcellák
területének összege közötti különbözet
a)
meghaladja a bejelentett területek 3%-át, de nem éri el a 10%-ot, úgy az adott évre a mezőgazdasági
termelőnek fizetendő, az 1306/2013/EU rendelet 67. cikk (4) bekezdés b) pont szerinti területalapú közvetlen
támogatások teljes összege 1%-kal,
b)
a bejelentett területek legalább 10%-a, de nem éri el a 20%-ot, úgy az adott évre a mezőgazdasági
termelőnek fizetendő, a 1306/2013/EU Rendelet 67. cikk 4. bekezdés b) pont szerinti területalapú közvetlen
támogatások teljes összege 2%-kal,
c)
a bejelentett területek legalább 20%-a, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő,
a 1306/2013/EU Rendelet 67. cikk 4. bekezdés b) pont szerinti közvetlen területalapú támogatások teljes
összege 3%-kal
kerül csökkentésre.
25. §

(1) Az egységes kérelemben bejelentett tábla tekintetében a fizikai ellenőrzés során mértnél nagyobb terület
bejelentését ellensúlyozza az ugyanazon terménycsoportba tartozó egyéb tábla esetében a fizikai ellenőrzés során
mértnél kisebb terület bejelentése (a továbbiakban: területkompenzációs mechanizmus).
(2) Az (1) bekezdésben említett fizikai ellenőrzésbe nem értendő bele az a mérés, ahol a bejelentett tábla egybeművelt
tábla részeként kerül megállapításra.
(3) A területkompenzációs mechanizmusban azon támogatásra bejelentett tábla vehető figyelembe, amely
megállapított területe kizárólag az (1) és (2) bekezdés szerinti fizikai ellenőrzés eredményeként kerül
meghatározásra. A megállapított terület meghatározásánál figyelembe kell venni a 640/2014/EU rendelet
18. cikkében foglaltakat.
(4) A területkompenzációs mechanizmus a 2. § (1) bekezdésben meghatározott támogatások esetében alkalmazandó.

12. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai
26. §

(1) Az ügyfél az egységes kérelem alapján indult eljárásban – ideértve a bírósági felülvizsgálat és a felügyeleti eljárás
kivételével a jogorvoslati eljárást is – az MVH felé teljesítendő, az e rendeletben, valamint az MVH döntésében
meghatározott kötelezettségét vagy jogosultságát a (3) bekezdés szerinti, elektronikus kapcsolattartásra irányuló
nyilatkozata esetén, a (2) bekezdés szerinti informatikai rendszeren keresztül – kizárólag elektronikus úton
teljesítheti. Jelen bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a meghatalmazás 10. § (4) bekezdésében és 11. §
(3) bekezdésében szabályozott, papír alapon történő benyújtási kötelezettségét.
(2) Az ügyfél az egységes kérelem benyújtására szolgáló, az MVH honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő
felületen nyilatkozhat arról, hogy elektronikus kapcsolattartást választ.
(3) Ha az ügyfél vagy meghatalmazás alkalmazása esetén a meghatalmazott elektronikus kapcsolattartást választ,
az MVH az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a jogorvoslati eljárás során hozott döntését elektronikus úton
közli az ügyféllel vagy annak meghatalmazottjával.
(4) Az ügyfél az elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát – az MVH honlapján található elektronikus
űrlapkitöltő szolgáltatáson keresztül vagy papír alapon megküldött nyilatkozatban – visszavonhatja.
(5) Az ügyfél által bejelentett kapcsolattartási forma megváltoztatása esetén az MVH a másik kapcsolattartási formára
történő áttérés ügyfél általi bejelentését követő tíz napon belül készült dokumentumokat a korábbi kapcsolattartási
formában is megküldheti az ügyfél részére.

13. Kifizetés
27. §

(1) Ha a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes támogatásra vonatkozó jogszabályok másképp nem
rendelkeznek, akkor a támogatás kifizetése 2015. december 1. és 2016. június 30. között az ügyfélnek az MVH által
vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára történő átutalással történik.
(2) Ha a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes támogatásra vonatkozó jogszabályok másként nem
rendelkeznek, a támogatás euróban kerül megállapításra és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra
az 1306/2013/EU rendelet 106. cikk (3) bekezdés első fordulata szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.
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14. Záró rendelkezések
28. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés
29. §		
Ez a rendelet
a)
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK,
a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
b)
a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek,
c)
a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i
639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,
d)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendeletnek,
e)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási
és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. Módosító rendelkezések
30. §

(1) A cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 40/2014. (IV. 8.)
VM rendelet [a továbbiakban: 40/2014. (IV. 8.) VM rendelet] 7. § (2) bekezdésében a „több mint 20%-kal” szövegrész
helyébe a „több mint 50%-kal” szöveg lép.
(2) A 40/2014. (IV. 8.) VM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.)
FM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 7. § (2) bekezdést a módosító rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

31. §		
A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kiállított,
(2) bekezdés szerinti igazolás másolatát, és ha a mezőgazdasági termelő a (3) bekezdés c) pontja szerint
kistermelőként kívánja igénybe venni a támogatást, akkor a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és
-értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti igazolás másolatát.”
32. §

(1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A nitrogénmegkötő növényfajok esetében a termesztési időszak az évelő növények esetében május 1-től
szeptember 30-ig, az egynyári növények esetében április 1-től május 31-ig – a szója esetében május 15-től július
15-ig – tart. Az ökológiai jelentőségű területen vetett nitrogénmegkötő növénykultúrának ezen időszakok teljes
tartamában – évelő növények esetében a növénykultúra telepítésének és kiforgatásának évében is – jelen kell lennie
a mezőgazdasági termelő földterületén.
(6) A nitrogénmegkötő növényekkel bevetett, ökológiai jelentőségű területként figyelembe vett földterületen
– évelő növénykultúra vetése esetén az e rendelet hatálybalépését követően vetett földterületen – a mezőgazdasági
termelőnek a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.)
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FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 10. pontja szerinti minősített szaporítóanyagot
(a továbbiakban: minősített szaporító anyag) vagy saját előállítású, minősítési eljáráson átesett és alkalmasnak
minősített szaporítóanyagot kell használni a mezei borsó kivételével.
(7) A mezei borsóval bevetett földterület ökológiai jelentőségű területként történő figyelembe vétele esetén
a mezőgazdasági termelőnek a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. mellékletében meghatározott hektáronkénti
minimális vetőmag felhasználásáról és a felhasznált mennyiségéről szóló nyilatkozatát elektronikus úton tárgyév
július 31-ig meg kell küldenie az MVH részére.”
(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
a)
5. § b) pontjában a „26. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 79/B. § (1) bekezdésében” szöveg,
b)
15. § (1) és (2) bekezdésében a „26. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „2007. évi XVII. törvény 79/B. §
(1) bekezdése” szöveg,
c)
26. § (3) bekezdésében a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény” szövegrész helyébe
a „2007. évi XVII. törvény” szöveg
lép.
(4) Hatályát veszti a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 25. alcíme.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

3554

1. melléklet a 12/2015. (III. 30.) FM rendelethez
„9. melléklet a 10/2015. (III. 13.) FM rendelethez

A gazdálkodási napló formai és tartalmi követelményei

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ
_________________________ gazdálkodási év
A termeléshez kötött közvetlen támogatást igénylők számára.
Főlap a GAZDÁLKODÓ ADATAI
Név:
MVH által kiadott ügyfél-azonosító:

Cégforma:

Cím:
Telefonszám:

E-mail cím:
Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól)

Név:

Telefonszám:

E-mail cím:

Dátum:													

Aláírás
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Ökológiai jelentőségű másodvetés ökológiai jelentőségű területként való elszámolása – ALAPADATOK

Lap sorszáma:
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A földművelésügyi miniszter 13/2015. (III. 30.) FM rendelete
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint
az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet,
valamint a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról
szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés k) és l) pontjában,
a 9. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer,
valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása
1. §		
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre
való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. és 2. §-a
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § E rendelet célja, hogy a kölcsönös megfeleltetés rendszerében érintett támogatások igénybevételéhez
szükséges, a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (a továbbiakban: HMKÁ) fenntartását szolgáló,
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által előírt minimális gazdálkodási
és környezetvédelmi követelmények, valamint e követelmények megsértése eseteinek meghatározásával
biztosított legyen a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapota, továbbá hogy az állatok
állategységre való átváltási arányai meghatározásra kerüljenek.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) állategység: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló,
2014. július 17-i 808/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklete alapján meghatározott, a különböző
állatfajok állományának együttes számbavételére alkalmas egyenérték,
b) egybeművelt tábla: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri
rendeletben (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) egybeművelt táblaként meghatározott területegység,
c) fa- és bokorcsoport: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) meghatározott és
feltüntetett, 100 négyzetméternél nagyobb, legfeljebb 5000 négyzetméter, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel
rendelkező, legalább 50%-ban fás szárú növényekkel borított terület,
d) gémeskút: olyan kút, amelyből a talajvíz kiemelését a kétkarú emelő elvén működő, a föld felszíne felett található
szerkezet szolgálja, és a MePAR-ban rögzítésre került,
e) kis kiterjedésű tó: a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett, legalább 0,01 ha és legfeljebb 0,5 ha területű,
szántóval körülvett, nyílt vízfelületű vagy időszakosan jelenlévő, vizenyős, mocsaras, legfeljebb 10 méter széles part
menti vegetációval szegélyezett terület,
f ) kunhalom: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (3) bekezdés f ) pontja szerinti objektum,
a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett területi kiterjedéssel,
g) magányosan álló fa: a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett, szántóterületen található olyan egymagában
álló fa, amely lombkoronájának átmérője legalább 4 méter,
h) másodvetés: az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
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földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet 1. § 12. pontjában meghatározott növénykultúra,
i) másodvetésű takarónövény: a nyári betakarítású veteményt követően a talaj takarását biztosító másodvetés, amely
a következő növény vetését megelőzően kerül leforgatásra, vagy betakarításra,
j) partvonal: a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról,
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára
vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 12. pontjában meghatározott fogalom,
k) tábla: az egységes kérelem rendeletben meghatározott területegység,
l) terasz: a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett legalább 1 méter magas mesterséges tereplépcső,
m) vízvédelmi sáv: a vizek partvonalától e rendelet 1. számú melléklet 1. pontja alapján meghatározott vízminőségi
célokat szolgáló területsáv,
n) védett tájképi elem: fa- és bokorcsoport, gémeskút, kunhalom, magányosan álló fa, kis kiterjedésű tó,
o) völgyzáró-gátas halastó: olyan keresztgátas halastó, amely állandó vízfolyások duzzasztásával jön létre és amelyen
a tápláló vízfolyás keresztül folyik.”
2. §		
Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet szerinti előírásokat az alábbi támogatások igénybevétele esetén kell alkalmazni:
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott közvetlen kifizetések,
valamint a szőlőültetvény szerkezet átalakításának és átállásának támogatása,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) a 2007–2013 programozási időszak
forrása tekintetében, az 1698/2005/EK tanácsi rendelet alapján nyújtott alábbi támogatások:
ba) a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatások,
bb) az agrár-környezetgazdálkodási támogatások,
bc) az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások,
bd) a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások,
be) a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások,
bf ) a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások,
bg) a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő
megőrzésére nyújtandó támogatások,
bh) növényi genetikai erőforrások megőrzéséhez nyújtandó támogatások,
bi) állat genetikai erőforrások megőrzéséhez nyújtandó támogatások,
bj) tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti intézkedésekhez nyújtandó támogatások,
c) az EMVA-ból a 2014-2020 programozási időszak forrása tekintetében az 1305/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 21. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, 28-31. cikke, 33. és 34. cikke alapján nyújtott támogatások,
a 28. cikk (9) bekezdésében említett támogatás kivételével, és
d) minden egyéb támogatás, amelyekre vonatkozóan az adott támogatás részletes feltételeit meghatározó
jogszabály az e rendelet szerinti előírások alkalmazását írja elő.”
3. §		
Az R1. 5. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az 1. számú melléklet 3. pontjában foglalt előírások vonatkozásában)
„b) a vetésváltási szabályok teljesítése során a másodvetést is figyelembe kell venni, ha az egyazon területen valósult
meg és a kedvezményezett a másodvetést az egységes kérelem rendelet szerint bejelentette;
c) a 6.1.2., a 6.1.3. és a 6.1.4. alpontok az ott felsorolt kultúrák önmaguk után történő termesztésére értendők.”
4. §

(1) Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kedvezményezett nem tartja be az 1. számú mellékletben foglalt előírásokat, az előírások megsértésének
naptári évében a számára nyújtandó, a 3. § (1) bekezdésében felsorolt kifizetések teljes összege csökkentésre
kerül, melynek mértéke az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikk, a 809/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 73–75. cikkei, valamint a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
39–40. cikkei alapján kerül megállapításra.”
(2) Az R1. 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az 1. számú melléklet 3. és 7. pontjában szereplő előírás megsértésének kiértékelése a 2. számú mellékletben
meghatározott tényállások alapján az előírás szintű összegzés és az összes bejelentett területhez történő arányosítás
nélkül kerül meghatározásra. Ha a felszín alatti vizekre vonatkozó előírás, vagy a gazdálkodó területén több védett
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tájképi elem vonatkozásában több meg nem felelés kerül megállapítására, akkor azok közül a legsúlyosabb
értékelés szerinti szankciót kell megállapítani.”
(3) Az R1. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet és a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet alkalmazásában a meg nem felelés ismételtnek minősül, ha az 1. számú mellékletben foglalt ugyanazon
HMKÁ előírás megsértése három egymást követő éven belül legalább két alkalommal került megállapításra,
feltéve, hogy a kedvezményezettet értesítették a korábbi HMKÁ előírásnak való meg nem felelésről, és
a kedvezményezettnek lehetősége volt megtenni a szükséges intézkedéseket az előzőleg megállapított HMKÁ meg
nem felelés megszüntetésére.”
5. §		
Az R1. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Ez a rendelet
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU parlamenti
és tanácsi rendelet,
c) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében
történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és
kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról
szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
6. §

(1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R1. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. §		
Az R1.
a)
3. § (2) bekezdésében a „„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” a (továbbiakban: HMKÁ)” szövegrész
helyébe a „HMKÁ”,
b)
3. § (3) bekezdésében az „A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe
az „Az agrárpolitikáért felelős miniszter”,
c)
4. § (1) bekezdésében a „földhasználóra” szövegrész helyébe a „kedvezményezettre”,
d)
4. § (2) bekezdésében a „földhasználók” szövegrész helyébe a „kedvezményezettek”,
e)
5. § (1) bekezdésében az „1. pontjában” szövegrész helyébe az „5. pontjában”,
f)
5. § (3) bekezdésében a „3. pontjában” szövegrész helyébe a „6.1. pontjában”,
g)
5. § (4) bekezdésében a „4. pontjában” szövegrész helyébe a „6.2. pontjában”,
h)
5. § (7) bekezdésében a „4–9. pontjaiban” szövegrész helyébe a „7. pontjában”,
i)
5. § (8) bekezdésében a „9. pontja” szövegrész helyébe a „7. pontja”,
j)
5. § (9) bekezdésében a „11. pontjában” szövegrész helyébe az „1. pontjában”,
k)
6. § (1) bekezdésében az „1. mellékletben” szövegrész helyébe az „1. számú mellékletben”,
l)
6. § (2) bekezdésében az „1. számú melléklet 9. pontjában” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet
3. és 7. pontjában”,
m)
6. § (7) bekezdésében a „földhasználó” szövegrész helyébe a „kedvezményezett” szöveg, valamint
az „az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 71. cikk (5) és (6) bekezdései, valamint a 72. cikk (2) bekezdése
alapján” szövegrész helyébe az „a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 74. és 75. cikke alapján”
szöveg lép.
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8. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
5. § (3) bekezdés a) pontja,
b)
5. § (5), (6) és (10) bekezdése,
c)
6. § (8) bekezdése, valamint
d)
4. számú melléklete.

2. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról
szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása
9. §

(1) A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló
4/2014. (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatás mértéke a 3. § (3) bekezdés b), c) és e) pontjában foglaltak szerint a tárgyévben megfizetett és
igazolt költség azzal, hogy OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén méhészeti eszközhordozó járművenként,
ötévente az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb negyvenezer forint.”
(2) Az R2. 3. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A támogatási kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell)
„e) OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén a tárgyévben kiállított számla másolatát és a befizetést igazoló szelvény
vagy banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát.”
(3) Az R2.
a)
2. § (3) bekezdésében a „2014. évben” szövegrész helyébe a „2015. évben”,
b)
3. § (2) bekezdésében a „március 14.” szövegrész helyébe az „április 15.”,
c)
4. § (3) bekezdésében az „április 15-éig” szövegrész helyébe a „május 15-éig”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet,
b)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU
parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási
és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
e)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 13/2015. (III. 30.) FM rendelethez
„1. számú melléklet az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

„A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” előírásai
1. Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások:
1.1. Nem juttatható ki
1.1.1.
műtrágya a MePAR-ban grafikusan megjelölt felszíni vizek partvonalától mért 2 méteres sávban,
1.1.2.
szervestrágya,
1.1.2.1.
a MePAR-ban grafikusan megjelölt 5000 négyzetméter feletti állóvizek partvonalától mért
20 méteres sávban,
1.1.2.2.
a völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban,
1.1.2.3.
a MePAR-ban grafikusan megjelölt egyéb felszíni vízfolyások partvonalától
mért 5 méteres sávban, azzal, hogy a védőtávolság 3 méterre csökkenthető, ha
a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 méternél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb
területű.
1.2. Az 1.1. pont 1.1.2. alpontjában meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által
elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be.
2. Öntözési célú vízhasználatra vonatkozó előírások:
2.1. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető.
3. Felszín alatti vizek szennyezésére vonatkozó előírások:
3.1. Tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet] 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagnak felszín alatti vízbe történő
közvetlen bevezetése.
3.2. Tilos a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagnak a bevezetése
minden olyan mesterséges tóba, amelyet földtani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín alatti víz
feltárásával hoztak létre, így különösen a bányatavakba, illetve jóléti tavakba.
3.3. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagnak felszín alatti vízbe
történő közvetett bevezetése (beleértve az időszakos vízfolyásba történő bevezetését is) kizárólag
engedéllyel történhet.
4. Minimális talajborításra vonatkozó előírások:
4.1. Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után,
4.1.1.
őszi kultúra vetésével, vagy
4.1.2.
a tarló október 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve
középmély, vagy mély talajlazítás elvégzésével,
4.1.3.
másodvetésű takarónövény termesztésével.
5. Erózió korlátozására vonatkozó termőhely-specifikus minimális földgazdálkodással kapcsolatos előírások:
5.1. 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takarmányrépa,
burgonya, csicsóka,
5.2. erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények esetében.
6. A talaj szervesanyag-tartalmának fenntartására vonatkozó előírások:
6.1. Vetésváltásra vonatkozó követelmények:
6.1.1.
önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó,
káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, dinnye;
6.1.2.
egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék, tökre oltott dinnye;
6.1.3.
egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes kukoricafajta,
a vetőmag célra termesztett hibridkukorica kivételével;
6.1.4.
egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából hibridkukorica;
6.1.5.
minden egyéb növény több évig termeszthető önmaga után.
6.2. Tarló, nád, növényi maradvány valamint gyepek égetése tilos, kivéve, ha erre növény-egészségügyi okokból
van szükség.
7. A védett tájképi elemek megőrzésére vonatkozó előírások:
7.1. A MePAR-ban rögzített védett tájképi elemek megőrzése kötelező. Kunhalom, valamint a fa- és bokorcsoport
területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozások kivételével
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bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom területén végzett fakivágás során tilos
a földmű bolygatása. Fa- és bokorcsoportra vonatkozó fahasználat, illetve a kis kiterjedésű tavak megőrzése
érdekében a teljes naptári évben biztosítani kell, hogy a fa- és bokorcsoport megfeleljen a 2. § c) pontjában,
a kis kiterjedésű tavak esetében a 2. § e) pontjában foglaltaknak. A magányosan álló fát kivágni nem lehet.”

2. melléklet a 13/2015. (III. 30.) FM rendelethez
„2. számú melléklet az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

A táblára vonatkozó meg nem felelés mértékének, súlyosságának és tartósságának ellenőrzési
megállapításai alapjául szolgáló tényállások
A

B

C

D

Mérték

Súlyosság

Tartósság

A Helyes Mezőgazdasági
és Környezeti Állapotra
vonatkozó előírások

1. Vízvédelmi sávokra
vonatkozó előírások.

Kismértékű (gazdaságon belüli):
A meg nem felelés és hatása a
kedvezményezett földterületére
korlátozódik.
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés és hatása a
szomszédos gazda földterületeire
is átterjed.

2. Öntözési célú
vízhasználatra vonatkozó
előírások.

Kismértékű (gazdaságon belüli):
A meg nem felelés hatása a
kedvezményezett földterületére
korlátozódik.
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):
Nem megállapítható.

3. Felszín alatti vizek
szennyezésére vonatkozó
előírások.

Enyhe: A vízvédelmi sáv szélessége
kevesebb, mint 50%-kal kisebb az
előírtnál.
Súlyos: A vízvédelmi sáv szélessége
több, mint 50%-kal kisebb az előírtnál.

Enyhe: A vizsgált területre
vonatkozóan rendelkezésre áll a
vízjogi üzemeltetési engedély, de
nem az abban foglalt kultúra kerül
öntözésre.

Helyrehozható: A tevékenység
következtében a felszíni vizekben
bekövetkezett káros hatás ésszerű
határidőn belül megszüntethető.
Maradandó: A tevékenység
következtében a felszíni vizekben
bekövetkezett károsodás csak
hosszútávon szüntethető meg.
Helyrehozható: Az öntözési
célú vízhasználathoz szükséges
vízjogi üzemeltetési engedély
beszerezhető.
Maradandó: Nem megállapítható.

Súlyos: A vizsgált területre
vonatkozólag nem áll rendelkezésre
vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a
vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési
engedély szüneteltetéséről jogerős
döntést hozott, vagy a vízjogi
üzemeltetési engedély lejárt.

Kismértékű (gazdaságon belüli):
A meg nem felelés és hatása a
kedvezményezett földterületére
korlátozódik.

Enyhe: A felszín alatti vizek minőségi
mutatóira ártalmatlan anyag kerül
közvetlenül vagy közvetve a felszín
alatti vízbe.

Helyrehozható: A felszín alatti
vizek minőségében okozott
szennyezés ésszerű időhatáron belül
csökkenthető, megszüntethető.

Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés és hatása
nemcsak a kedvezményezett
földterületére korlátozódik.

Közepes: Trágyából, szennyvízből vagy
mosóvizekből származó szennyező
anyag kerül közvetlenül vagy közvetve
a felszín alatti vízbe.

Maradandó: A szennyezéssel
maradandó károsodás keletkezik a
felszín alatti vizek minőségében.

Súlyos: Olajból, üzemanyagból,
növényvédő szerből, műtrágyából
vagy egyéb veszélyes hulladékból
származó szennyező anyag kerül
közvetlenül vagy közvetve a felszín
alatti vízbe.
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4. Minimális talajborításra
vonatkozó előírások.

Kismértékű (gazdaságon belüli):
A meg nem felelés hatása a
kedvezményezett földterületére
korlátozódik.
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés és hatása a
szomszédos gazda földterületeire
is átterjed (az erózió következtében
kialakult árok, talajráhordás stb.).

5. Az erózió korlátozására
vonatkozó termőhelyspecifikus minimális
földgazdálkodással
kapcsolatos előírások.

Kismértékű (gazdaságon belüli):
A meg nem felelés hatása a
kedvezményezett földterületére
korlátozódik.
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés és hatása a
szomszédos gazda földterületeire
is átterjed (az erózió következtében
kialakult árok, talajráhordás stb).

6. A talaj szervesanyagtartalmának fenntartására
vonatkozó előírások

Kismértékű (gazdaságon belüli):
A meg nem felelés hatása a
kedvezményezett földterületére
korlátozódik.
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés hatása a
szomszédos gazda földterületeire
is átterjed (a monokultúra miatt
kialakuló kórokozók illetve, károsító
elemek fertőzik a szomszédos
gazdaságot).

Enyhe: A vizsgált táblán belül a
12%-nál nagyobb lejtésű terület
aránya nem haladja meg az 50%-ot.

Maradandó: A vegetációs időben
történt károsodástól függően.

Súlyos: A vizsgált táblán belül a
12%-nál nagyobb lejtésű terület
aránya meghaladja az 50%-ot.

Enyhe: A vizsgált „tiltólistás”
hasznosítású táblán belül a 12%-nál
nagyobb lejtésű terület aránya nem
haladja meg az 50%-ot.
Teraszok esetében a táblát érintően
kialakított teraszok részben sérültek.

Helyrehozható: A vegetációs időben
történt károsodástól függően.
Teraszok esetében a sérült részek
ésszerű eszközök alkalmazásával
helyrehozhatók (kisebb sérülések
esetén).

Súlyos: A vizsgált „tiltólistás”
hasznosítású táblán belül a 12%-nál
nagyobb lejtésű terület aránya
meghaladja az 50%-ot.
Teraszok esetében a táblát érintően
kialakított teraszok közül legalább egy
teljesen megszüntetésre került.

Maradandó: A vegetációs időben
történt károsodástól függően.
Teraszok esetében a sérült vagy
megrongált teraszok helyre-,
visszaállítása ésszerű eszközök
alkalmazásával nem oldható
meg (teraszok jelentős rongálása,
megszüntetése esetén).

Enyhe: Vetésváltás esetében nincs
látható következménye a meg nem
felelésnek.
Égetésnél a vizsgált tábla esetében
50%, vagy ennél kisebb területen
található meg nem felelés.

Helyrehozható: Vetésváltás esetében
a megengedett ideig tartó
monokultúrás termesztést követő
első évben kerül azonosításra a meg
nem felelés.
Égetés esetében adott vegetációs
időszakban helyreálló, lágyszárú
növények károsodása (tarló, növényi
maradvány stb.).

Súlyos: Vetésváltás esetében látható
következménye van (károkozás) a meg
nem felelésnek, a megszokotton túli
védekezés szükséges.
Égetés esetében a vizsgált tábla
esetében 50% feletti területen
található meg nem felelés.

Maradandó: Vetésváltás esetében
bizonyítható, hogy a megengedett
ideig tartó monokultúrás
termesztést követően második
évben is fennáll a meg nem felelés.
Égetés esetében többéves kultúrák
károsodása (gyep, nád stb.).
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7. A védett tájképi elemek
megőrzésére vonatkozó
előírások.

Kismértékű (gazdaságon belüli):
A meg nem felelés hatása a
kedvezményezett földterületére
korlátozódik.
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés hatása a
szomszédos földterületre is átterjed.
Gémeskút és magányosan álló fák
esetében nem megállapítható.

Enyhe: A gémeskút megrongálódott
vagy sérült, vagy a kunhalom
kedvezményezett által hasznosított
területének legfeljebb 20%-a
megrongálódott vagy sérült, vagy a
vizsgált fa- és bokorcsoport, valamint
a kis kiterjedésű tavak esetében a meg
nem felelés a fa- és bokorcsoport,
illetve kis kiterjedésű tavak legfeljebb
30%-át érinti.
Magányosan álló fa esetében nem
megállapítható.
Súlyos: A gémeskutat és a
magányosan álló fákat megszüntették
a vizsgált területen, vagy a kunhalom
kedvezményezett által hasznosított
területének több mint 20%-a
megrongálódott vagy sérült, vagy
a vizsgált fa- és bokorcsoport és kis
kiterjedésű tavak esetében a meg
nem felelés a fa- és bokorcsoport és
kis kiterjedésű tavak több mint 30%-át
érinti.

Helyrehozható: A gémeskút
sérült részei ésszerű eszközök
alkalmazásával helyrehozhatók
(kisebb sérülések esetén).
A kunhalom a talajmunka
következtében károsodott, de a
regenerálódásra alkalmas növényi
részek még megmaradtak. A
bekövetkezett károsodás nem teszi
lehetetlenné a gyep felszínborítás,
természetes növényzet önmagától
történő regenerálódását.
A kis kiterjedésű tó eredeti állapota
visszaállítható.
A magányosan álló fa esetében nem
megállapítható.
Maradandó: A sérült vagy
megrongált gémeskutak helyre-,
vagy visszaállítása ésszerű eszközök
alkalmazásával nem oldható meg
(jelentős sérülés vagy rongálás
megszüntetése esetén), vagy a
kunhalom az elvégzett talajmunka
következtében úgy károsodott,
hogy a területen a gyepfelszín
helyreállására alkalmas növényi
részek nem találhatók. A gyep
felszínborítást, természetes
növényzetet csak mesterséges
beavatkozással lehet helyreállítani.
A kis kiterjedésű tó eredeti állapota
nem állítható vissza.
A magányosan álló fa kivágásra
került.

„
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Az igazságügyi miniszter 6/2015. (III. 30.) IM rendelete
az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelők tevékenysége vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a katonák pártfogó felügyelete
tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott
feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott 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 –,
a 3. alcím és az 1–4. melléklet tekintetében büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott 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 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 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, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész
véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:

1. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása
1. §		
A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: Pfr.) 62/A. §-a
a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A reintegrációs őrizet elrendelésére vonatkozó előterjesztésnek, illetve az ilyen irányú kérelem
véleményezésének a megalapozása érdekében elrendelt környezettanulmány elkészítése során a 13–16/B. §-ban
foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő
a szakmai ténymegállapítások keretében és az összegző értékelésben azt mutatja be, hogy a befogadó környezet
megfelelően szolgálja-e az elítélt társadalmi visszailleszkedését, és hogy a büntetés célja a reintegrációs őrizet
elrendelése esetén megvalósulhat-e. Ebben az esetben a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő az 59. §-ban
meghatározott kockázatelemzést, illetve kockázatértékelést a bűnismétlési kockázatok megállapítása érdekében
végzi.”
2. §		
A Pfr. 62/B. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő az (1) bekezdésben meghatározott esetben a bv. bíró határozatának
kézhezvételét követően a bv. intézet útján továbbítja a 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felhívást a pártfogolt
számára.
(6) A Btk. 119. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pártfogó felügyelet végrehajtása során a fiatalkorú pártfogó
felügyeletét olyan büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő láthatja el, aki a fiatalkorú életkori sajátosságait
figyelembe véve speciális képesítéssel és e területen megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
(7) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő az 59. §-ban meghatározott kockázatelemzést, illetve
kockázatértékelést a bűnismétlési kockázatok megállapítása érdekében is végzi.”
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3. §		
A Pfr. 62/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62/C. § (1) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a reintegrációs őrizet végrehajtására az elítélt által megjelölt
lakással kapcsolatosan az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és
üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet,
valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (III. 30.) BM rendelet
4. §-ában meghatározott, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságának a feltételeit a helyszínen
ellenőrzi.
(2) Az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságának az (1) bekezdés szerinti felmérését a bv. intézet
vezetője által kijelölt büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő végzi. A felmérés időpontját a büntetés-végrehajtási
pártfogó felügyelő az elítélt által megjelölt személlyel vagy a befogadó nyilatkozatot tevővel előzetesen egyezteti.
Szükség esetén a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a folyamatos áramellátás meglétének a vizsgálata
körében az előbb felsorolt személyektől kérheti a legutolsó fogyasztói számlakivonat bemutatását. A felmérés
eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. Ha a felmérés elvégzése akadályba ütközött, ennek tényét és
körülményeit kell a jegyzőkönyvbe foglalni.
(3) A reintegrációs őrizet elrendelésére vonatkozó előterjesztésnek, illetve az ilyen irányú kérelem
véleményezésének a megalapozása érdekében kért környezettanulmányt a bv. intézet vezetője által kijelölt
büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő készíti el. A környezettanulmány elkészítésekor a fogvatartott
meghallgatása nem mellőzhető. A környezettanulmány I. része a kezdőiratra, az elítéltre és a reintegrációs őrizet
végrehajtására kijelölendő lakásra vonatkozó következő adatokat tartalmazza
a) a megkereső bv. intézet megnevezését,
b) az elítélt által elkövetett bűncselekmény megnevezését,
c) az elítélt által töltött szabadságvesztésre vonatkozó alapadatokat,
d) az elítélt természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
e) az elítélt által megjelölt lakás lakcím adatait, a tulajdonjogi viszonyokra és a lakáshasználati jogosultságra
vonatkozó adatokat,
f ) az elítélt által a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelővel való kapcsolattartásra megjelölt személy nevét és
elérhetőségét.
(4) A környezettanulmány II. részében a 14. § e) pontjában foglaltakat a reintegrációs őrizet végrehajtására
kijelölendő lakásban lakókra vonatkoztatva külön-külön kell feltüntetni.
(5) A környezettanulmány III. része
a) az elítélt családi körülményeire, baráti és kisközösségi kapcsolati helyzetére,
b) az elítélt vagyoni, jövedelmi viszonyaira,
c) az elítélt egészségi állapotára, esetleges káros szenvedélyeire,
d) elítélt iskolai végzettségére, szaktudására, tanulmányai folytatására,
e) foglalkoztatására, munkatapasztalatára, várható munkaerő-piaci helyzetére,
f ) munkavállalási, illetve tanulmányai folytatásának lehetőségeire,
g) a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölendő lakás
ga) méretére és a bent lakó személyek számára,
gb) tulajdonjogi és lakáshasználati viszonyaira,
gc) elrendezésére és állapotára,
h) a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölendő lakásban lakóknak az elítélthez fűződő kapcsolatára és
az elítéltnek a lakásba történő befogadásához való viszonyulására,
i) az elítéltnek a reintegrációs őrizet során megvalósítandó, visszailleszkedését célzó terveiről,
j) a befogadó környezetre, a befogadó környezetnek az elítélt által elkövetett bűncselekményhez való viszonyára,
k) az elítélt visszailleszkedését célzó segítségnyújtási-támogatási igényekre és a társadalmi visszailleszkedése
elősegítésébe bevonható személyekre, szervezetekre, lehetőségekre
vonatkozó szakmai ténymegállapításokat tartalmazza.
(6) A környezettanulmány IV. része a feltárt adatokon és következtetéseken alapuló összegző véleményt tartalmaz
a 62/A. § (3a) bekezdésében megjelölt kérdésekben. Az összegző vélemény részét képezi a bűnismétlésre vonatkozó
kockázatelemzés, illetve kockázatértékelés eredménye.
(7) Ha a reintegrációs őrizet elrendelését az elítélt vagy védője kezdeményezte, a büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelőnek a környezettanulmány elkészítésekor azt is vizsgálnia kell, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e
a valóságnak.
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(8) A reintegrációs őrizet hatálya alatt álló elítélt magatartását, a meghatározott magatartási szabályok betartását,
valamint a társadalmi reintegrációs folyamat előrehaladását a szabadon bocsátó bv. intézet büntetés-végrehajtási
pártfogó felügyelője a reintegrációs őrizet végrehajtása alatt visszatérően, de legalább havonta ellenőrzi és értékeli.
A reintegrációs őrizet ellenőrzését annak a bv. intézetnek a parancsnoka által kijelölt büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelője végzi, amely az elítéltet szabadította. Az ellenőrzésről jelentést kell készíteni és abban tényszerűen
rögzíteni kell a tapasztaltakat.
(9) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő ellenőrzési feladata körében
a) ellenőrzi a büntetés-végrehajtási bíró határozatában foglalt magatartási szabályok és az elektronikus
távfelügyeleti eszköz vállalt alkalmazási szabályainak megtartását,
b) a Bv. tv. által megjelölt adatkörben adatokat gyűjthet
ba) az elítélt közvetlen lakókörnyezetében,
bb) az elítélt munkahelyén,
bc) az elítélt által látogatott oktatási intézményben,
bd) szükség szerint az elítélt sikeres reintegrációját támogató szervezetektől,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri az elítélt kisközösségi-, családi-, baráti kapcsolatait és értékeli az azokból eredő,
esetlegesen bűnismétléshez vezető veszélyforrásokat, valamint
d) szükség szerint egyéni tanácsadás keretében segítséget nyújt az elítélt társadalomba történő visszailleszkedése
elősegítésére.
(10) A reintegrációs őrizetben lévő elítélt feltételes szabadságra bocsátásáról való döntéshez készülő előterjesztés
megalapozása érdekében az ellenőrzési tapasztalatok alapján a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő
összefoglaló jelentést készít,
a) amely szakmai ténymegállapításokat tartalmaz
aa) a büntetés-végrehajtási bíró határozatába foglalt magatartási szabályok és az elektronikus távfelügyeleti eszköz
vállalt alkalmazási szabályainak megtartásának tapasztalatairól,
ab) az elítélt társadalmi visszailleszkedésének eredményéről,
ac) a (3) bekezdés szerinti környezettanulmány szakmai ténymegállapításaihoz képest bekövetkezett
adatváltozásokról,
ad) a bűnismétlésre vonatkozó kockázatelemzés, illetve kockázatértékelés eredményéről,
b) amelyben javaslatot tehet az elítélttel szemben külön magatartási szabály elrendelésére és
bemutatja, hogy az elítélt a kilátásba helyezett külön magatartási szabályok teljesítését vállalja-e és képes-e
teljesíteni.”

2. A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló
9/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása
4. §

(1) A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet
[a továbbiakban: 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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 reintegrációs őrizet esedékességének napját és a lejárati napját,
c) a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napját.”
(2) A 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet a 9. §-t követően a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. A reintegrációs őrizet időpontjának megállapítása
9/A. § (1) Ha a reintegrációs őrizet elrendelésének feltételei fennállnak és az elítélt feltételes szabadságra bocsátása
kizárt, a reintegrációs őrizet esedékességi napjának megállapításánál a szabadságvesztés kitöltetlen tartamából
ki kell vonni a Bv. tv. 187/A. § (1) bekezdésében meghatározott lehetséges tartamot, majd a fennmaradó tartamot
hozzá kell adni a szabadságvesztés megállapított kezdő napjához. Ez esetben a reintegrációs őrizet lejárati napja
a szabadságvesztés utolsó napjával megegyezik.
(2) Ha a reintegrációs őrizet elrendelésének feltételei fennállnak és az elítélt feltételes szabadságra bocsátható,
akkor először a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napját kell kiszámítani és a feltételes szabadságra
bocsátás esedékessége napjából ki kell vonni a Bv. tv. 187/A. § (1) bekezdésében meghatározott lehetséges
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tartamot. Ez esetben a reintegrációs őrizet lejárati napja a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége napját
megelőző nap.
(3) Ha a reintegrációs őrizet elrendelhetőségének hónapjában az esedékességi napnak megfelelő nap nincs,
a számítást naptári napra bontva kell elvégezni.”

3. A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben
hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló
11/2014. (XII. 13.) IM rendeletet módosítása
5. §		
A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott
határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.)
IM rendelet [a továbbiakban: 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet] a 46. §-t követően a következő 15/A. alcímmel egészül ki:

„15/A. A reintegrációs őrizet elrendelése, megváltoztatása és megszüntetése
46/A. § (1) A reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló határozatban a bv. bíró megjelöli a reintegrációs őrizet
lejártának napját is.
(2) Az elítélt reintegrációs őrizetének elrendelése, megváltoztatása és megszüntetése esetén a bv. bíró eredeti
bírói aláírással ellátott jogerős határozatát a bv. csoport két példányban megküldi a bv. intézetnek, továbbá
az elrendelésről, a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakás megváltoztatásáról és a megszüntetésről szóló
határozat kiadmányát az első fokon eljárt bíróságnak. Elrendelés esetén a fogva tartó bv. intézetnek, megváltoztatás,
valamint megszüntetés esetén a szabadító bv. intézetnek kell a határozatot megküldeni.
(3) A reintegrációs őrizet elrendelése esetén, ha a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakás nem a törvényszék
illetékességi területén van, a bv. bíró a végzés jogerőre emelkedését követően az iratokat megküldi a reintegrációs
őrizet végrehajtására kijelölt lakás helye szerint illetékes törvényszék bv. csoportjának.
(4) Ha a bv. bíró az elítéltet feltételes szabadságra bocsátja, határozatában nem kell külön rendelkezni
a reintegrációs őrizet megszüntetéséről, azonban szükség esetén újra megállapíthatja a reintegrációs őrizet
megszűnésének napját.
(5) Ha a bv. bíró az elítéltet nem bocsátja feltételes szabadságra, és a meghallgatáson a szabadságvesztés hátralévő
részének azonnali foganatba vételére nincs lehetőség, akkor határozatában felhívja az elítéltet, hogy a reintegrációs
őrizet megszüntetésének napját követő napon külön felhívás nélkül jelenjen meg az őt korábban szabadon bocsátó
bv. intézetben, valamint figyelmezteti az elítéltet a mulasztás következményeire.
(6) Ha a bv. csoport arról értesül, hogy a reintegrációs őrizetben lévő elítélt kegyelemben részesült, vagy egyéb
végrehajtást kizáró ok merült fel, erről – a határozat telefaxon történő megküldésével és rövid úton történő
megerősítésével – azonnal értesíti a szabadító bv. intézetet a szükséges intézkedések megtétele érdekében.”
6. §		
A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 73. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bíróság a határozata erre vonatkozó részének jogerőre emelkedésekor egységes értesítőlapot állít ki]
„f ) a polgári eljárásban elrendelt elővezetés költségéről.”
7. §

(1) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A büntetőügyben a bíróság által alkalmazott rendbírság [Be. 161. § (1) bekezdés], a polgári eljárás során
kiszabott pénzbírság és az alapos végrehajtási kifogás esetén a végrehajtót az állam felé terhelő befizetési
kötelezettség, valamint a polgári eljárásban elrendelt elővezetéssel felmerült költség esetén az egységes
értesítőlapot az illetékes BGH-nak kell megküldeni. A BGH eljárására a 77. § (1), (3) és (4) bekezdésében és
a 79. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”
(2) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 93. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban elrendelt elővezetéssel, valamint a terhelt elfogása,
meghatározott bíróság elé állítása során, továbbá a Bv. tv. alapján a bíróság által elrendelt elővezetéssel, az elítélt
vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, vagy a végrehajtásért felelős
szerv elé állítása során felmerült költségről a bíróság egységes értesítőt nem állít ki, az eredeti aláírással ellátott
jogerős határozatát a foganatosító szerv szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnak küldi meg.”
(3) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A büntetőügyben az ügyész, a nyomozó hatóság, illetve a BVOP az általa elrendelt elővezetéssel, valamint
a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész vagy nyomozó hatóság elé állításával kapcsolatban
felmerült költség megfizetésére a terheltet az önkéntes teljesítésre utalva hívja fel. Ha a terhelt az elővezetéssel,

3568

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

vagy elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész, vagy nyomozó hatóság elé állításával felmerült
költséget a felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, az ügyész, a nyomozó hatóság, illetve a BVOP
intézkedik a határozat végrehajtása iránt.”
8. §		
A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 169. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A terhelt házi őrizetének elrendelése, meghosszabbítása, fenntartása és megszüntetése esetén a bíróság
– a határozatának meghozatalával egyidejűleg – értesítőlapot állít ki, tekintet nélkül arra, hogy a határozata jogerőre
emelkedett-e. Az értesítőlapot és a határozatát megküldi a terhelt házi őrizet céljára kijelölt lakásának helye szerint
illetékes rendőrkapitányságnak, egyebekben a házi őrizet végrehajtásáról szóló külön jogszabály szerint jár el.
Az értesítőlapot telefaxon is meg kell küldeni, továbbá azt rövid úton is meg kell erősíteni.”
9. §

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

A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 28. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 33. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 37. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 40. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

10. §		
A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 8. § (3) bekezdésében a „[Be. 596. § (1) bekezdés]” szövegrész helyébe
a „[Bv. tv. 37. § (1) bekezdés]”, a „[Be. 596. § (3)–(4) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[Bv. tv. 38. § (1) és (2) bekezdés]”
szöveg lép.

4. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása
11. §		
A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] 136. §-át
követően a következő 79/A. alcímmel egészül ki:

„79/A. A reintegrációs őrizet
136/A. § (1) A bv. intézet a reintegrációs őrizet esedékessége előtt három hónappal megvizsgálja, hogy a Bv. tv.
187/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek-e, és hogy az elítélt esetében nem állnak-e fenn
a Bv. tv. 187/C. §-ában megjelölt kizáró okok.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint lefolytatott vizsgálat eredményeként a bv. intézet előterjesztést kíván tenni az elítélt
reintegrációs őrizetének elrendelésére, a reintegrációs tiszt tájékoztatja az elítéltet a reintegrációs őrizet feltételeiről
és szabályairól, továbbá írásban nyilatkoztatja arról, hogy a vállalja-e a reintegrációs őrizet feltételeit.
(3) Ha az elítélt vállalja a reintegrációs őrizet feltételeit, a BFB a javaslattétel előtt az elítéltet meghallgatja. Ennek
során meg kell kérdezni az elítéltet a szabadulást követő terveiről, továbbá a BFB felhívja az elítéltet arra, hogy öt
napon belül jelölje meg azt a Magyarország területén található lakást, amely a reintegrációs őrizet végrehajtási
helyeként szolgálhat, továbbá annak a személynek a nevét és elérhetőségét, aki a lakásnak az elektronikus
távfelügyeleti eszköz alkalmazására való alkalmasságának a felmérése során a büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelővel kapcsolatot tart. Az elítéltet tájékoztatni kell arról, hogy ha a megjelölt ingatlan nem a saját
tulajdonában vagy használatában van, a tulajdonosnak vagy lakáshasználatra jogosultnak a Bv. tv. 187/B. §
(3) bekezdése szerinti, írásos befogadó nyilatkozatát harminc napon belül mutassa be.
(4) A meghallgatásról és az elítéltnek a lakás megjelölése vagy a befogadó nyilatkozat beszerzése elmulasztása
következményeire való figyelmeztetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni és abban rögzíteni kell az elítéltnek
a figyelmeztetés tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatát, amelyet az elítélt saját kezűleg aláír.
(5) Ha az elítélt a megadott határidőben a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölhető lakást nem
jelöl meg vagy a befogadó nyilatkozatot nem mutatja be, a bv. intézet a reintegrációs őrizet elrendelése iránti
előterjesztést mellőzi.
(6) A lakás megjelölését, illetve a befogadó nyilatkozat beérkezését követően a bv. intézet megkeresi a kijelölendő
lakás elhelyezkedése szerint illetékes megyei (fővárosi) bv. intézetet a lakásnak az elektronikus távfelügyeleti eszköz
alkalmazására való alkalmasságának a felmérése és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmány
elkészítése céljából.
(7) Ha a felméréséről készült jegyzőkönyv szerint a reintegrációs őrizet végrehajtására az elítélt által megjelölt
lakás az elektronikus távfelügyeleti eszközök alkalmazására alkalmatlan, továbbá ha a befogadó nyilatkozatot
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tevő a nyilatkozatát visszavonja, az elítélt egy alkalommal megjelölhet egy másik lakást. Ez esetben a bv. intézet
az (5) és (6) bekezdés szerint jár el.
(8) Ha az elítélt nem jelölt meg másik lakást vagy az általa ismételten megjelölt lakás is alkalmatlan az elektronikus
távfelügyeleti eszközök alkalmazására, a bv. intézet a reintegrációs őrizet elrendelése iránti előterjesztést mellőzi.
(9) A bv. intézet a reintegrációs őrizet elrendelésére az előterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak a Bv. tv.
187/A. § (1) bekezdésében meghatározott határnapot legalább harminc nappal megelőzően teszi meg.
Az előterjesztéshez a lakás alkalmasságának felméréséről készült jegyzőkönyvet és a büntetés-végrehajtási párfogó
felügyelői környezettanulmányt mellékelni kell.
136/B. § (1) A reintegrációs őrizet elrendelése iránti kérelem esetén a bv. intézet a 136/A. §-ban foglaltak szerint
jár el azzal, hogy a kérelem felterjesztése a hiánypótlásra felhívás eredménytelensége, illetve a lakás elektronikus
távfelügyeleti eszközök alkalmazására való alkalmatlansága esetén sem mellőzhető.
(2) Ha a kérelem, valamint az értékelő vélemény és javaslat felterjesztéséig a lakás alkalmasságának felmérésről
készült jegyzőkönyv nem érkezik be, ezt jelezni kell a büntetés-végrehajtási bírónak és annak beérkezését követően
azt haladéktalanul továbbítani kell.
136/C. § (1) A reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló büntetés-végrehajtási bírói határozat beérkezését követően
a bv. intézet a határozatba foglalt határnapra figyelemmel előkészíti az elítélt szabadon bocsátását.
(2) Ha a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölt lakás nem a fogva tartó bv. intézet illetékességi területén
van, az elítéltet át kell szállítani a kijelölt lakás helye szerint illetékes megyei (fővárosi) bv. intézetbe és a szabadítását
ott kell elvégezni.
(3) Az elítéltet az elektronikus távfelügyeleti eszközök beüzemelése után – a szabadításra vonatkozó általános
szabályok szerint – lehet szabadon bocsátani azzal, hogy a bv. intézet az elítélt számára nem szabaduló igazolást állít
ki, hanem a bv. intézeten kívüli jogszerű tartózkodásról szóló igazolást.
(4) Az elektronikus távfelügyeleti eszköz felhelyezését megelőzően az elítéltet tájékoztatni kell a használat
szabályairól, kiemelten az elektronikus távfelügyeleti eszköz működőképességének fenntartása érdekében
elvégzendő feladatairól, együttműködési kötelezettsége tartalmáról, a reintegrációs őrizet végrehajtását
érintő esemény bekövetkezésekor a bv. intézettel vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelővel való
kapcsolatfelvétel módjáról, az elérhetőségi adatok megadásával, továbbá kártérítési felelősségéről.
(5) Az elektronikus távfelügyeleti eszközöket az elítélt jegyzőkönyv felvétele mellett köteles átvenni, egyben
aláírásával igazolni a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténtét.
(6) A reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló határozatot az előterjesztést tevő bv. intézet továbbítja a szabadon
bocsátó bv. intézetnek, ha az elítéltet már átszállították, továbbá megküldi a reintegrációs őrizet végrehajtási
helyként kijelölt lakás helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak.
136/D. § (1) Ha a bv. intézet parancsnoka Bv. tv. 187/E. § (1) bekezdésében meghatározott ok bekövetkezéséről
szerez tudomást a rendőrség értesítése vagy a reintegrációs őrizet ellenőrzésében közreműködő büntetésvégrehajtási pártfogó felügyelő jelentése alapján, vagy újabb szabadságvesztés vagy előzetes letartóztatás
végrehajtására érkezik értesítőlap, illetve az elítélttel szemben újabb büntetőeljárás megindulásáról értesül,
haladéktalanul előterjesztést tesz a lakás elhelyezkedése szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíróhoz
a reintegrációs őrizet megszüntetése érdekében.
(2) Az előterjesztéshez csatolni kell a rendőri, illetve a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői jelentést.
Az előterjesztésben meg kell jelölni azt az időpontot, amikortól a távfelügyeleti eszköz jelzése alapján az elítélt
a reintegrációs őrizet végrehajtása alól kivonta magát, továbbá ha az elítélt nem lelhető fel, kezdeményezni kell
elfogatóparancs kibocsátását.
(3) Ha a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakás utóbb válik alkalmatlanná az elektronikus távfelügyeleti
eszköz alkalmazására, vagy ha a befogadó nyilatkozatot tevő a nyilatkozatát utóbb visszavonja, és az elítélt ezzel
egyidejűleg a reintegrációs őrizet végrehajtására alkalmas másik lakást jelöl meg, a bv. intézet parancsnoka
– az alkalmasság felmérést követően – a haladéktalanul előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak
a reintegrációs őrizet végrehajtási helyének megváltoztatására. Ellenkező esetben a bv. intézet parancsnoka
a reintegrációs őrizet megszüntetésére tesz előterjesztést.
136/E. § (1) Ha az elítélt feltételes szabadságra bocsátható, az a bv. intézet, amely az elítéltet szabadította annak
esedékessége előtt legalább három hónappal megkeresi a reintegrációs őrizet ellenőrzésében közreműködő
büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt, hogy a reintegrációs őrizet végrehajtásáról készítse el az összefoglaló
jelentést.
(2) A bv. intézet a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége előtt legalább két hónappal megteszi
az előterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak, amelyhez az összefoglaló jelentést csatolni kell.
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(3) Ha a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt meghallgatását rendelte el, a bv. intézet a meghallgatáson bv. őr
jelenlétét is biztosítja a szabadságvesztés végrehajtásának azonnali foganatosítása érdekében a büntetésvégrehajtási bíró ilyen irányú döntése esetére.
136/F. § (1) A reintegrációs őrizet megszűnik
a) a reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló határozatban megjelölt napon, külön rendelkezés hiányában a Bv. tv.
187/A. § (1) bekezdésében meghatározott tartam elteltével,
b) az elítélt halálával, egyéb végrehajtást kizáró ok bekövetkezése esetén a bv. intézetnek az erről való hivatalos
tudomásszerzése napjával,
c) feltételes szabadságra bocsátás esetén az azt elrendelő határozatban megjelölt napon, ha az eltér az a) pontban
meghatározott időponttól,
d) a feltételes szabadságra bocsátás mellőzéséről és ez okból a reintegrációs őrizet megszüntetéséről rendelkező
határozatban megjelölt napon,
e) a reintegrációs őrizetnek a Bv. tv. 187/E. § (1) bekezdése alapján történő megszüntetését elrendelő határozat
bv. intézethez történő beérkezése napjával.
(2) Az elektronikus távfelügyeletet a reintegrációs őrizet megszűnése napján meg kell szüntetni.
(3) Az elítélt a reintegrácós őrizet utolsó napján köteles megjelenni abban a bv. intézetben, amelyből szabadult,
az elektronikus távfelügyeleti eszközök leadása és a szabaduló igazolás átvétele céljából. Az átvételkor
jegyzőkönyvet kell felvenni az elektronikus távfelügyeleti eszközök hiánytalan meglétéről, állapotáról, az esetleges
károkozásról.
(4) A bv. intézet ezt követően elvégzi az elítélt szabadításával kapcsolatosan előírt tájékoztatási kötelezettségeit és
kiállítja a szabaduló igazolást.
(5) Ha az elítélt a megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, a bv. intézet megkeresi a reintegrációs őrizet
ellenőrzésében közreműködő büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt, hogy az elítéltet keresse fel az elektronikus
távfelügyeleti eszköz eltávolítása és átvétele céljából. Ha ez nem vezet eredményre, a bv. intézet értesíti a kijelölt
lakás helye szerint az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságot az elektronikus távfelügyeleti eszköz
eltávolításában történő közreműködés érdekében.
(6) Ha az elítélt megjelenési kötelezettségének nem tett eleget, a szabaduló igazolást és a szabadítással kapcsolatos
írásbeli tájékoztatást a lakcímére postai úton kell megküldeni.”
12. §		
A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
a)
121. § (1) bekezdésében a „lehetőleg hat köbméter” szövegrész helyébe a „hat köbméter”,
b)
140. § (2) bekezdésében az „az elítélt, ha további” szövegrész helyébe az „az elítélt, a félbeszakítás
engedélyezése kivételével, ha további”,
c)
186. § (2) bekezdésében a „lehetőleg tíz köbméter” szövegrész helyébe a „tíz köbméter”
szöveg lép.

5. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosításáról
szóló 19/2014. (XII. 22.) IM rendelet módosítása
13. §		
Nem lép hatályba a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosításáról
szóló 19/2014. (XII. 22.) IM rendelet 33. § (2) bekezdése.

6. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. március 31-én lép hatályba.
(2) Az 1–12. § és az 1–4. melléklet 2015. április 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 6/2015. (III. 30.) IM rendelethez
„28. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
................/20..../.....szám
Egységes értesítés pénzbüntetésről, a vagyonelkobzásról, a büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzásáról,
visszaadásáról, kötelezésről, az államot illető bűnügyi költségről, polgári eljárás során felmerült elővezetési
költségről, és nem szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról
Az elítélt (a rendbírságra
kötelezett) neve (a
születési név is)

Születési helye, éve, hónapja és
napja

Anyja neve

Lakóhelye, tartózkodási helye (postai
irányítószámmal)

Munkahelye neve és
címe (postai
irányítószámmal)

Foglalkozása

Keresete

Vagyona

Az elítéltet fogvatartó bv. intézet
Az első fokon eljárt
bíróság megnevezése,
határozatának kelte és
száma:
Ha első fokon jogerős,
a jogerő napja:
A másodfokú
határozatot hozó bíróság
megnevezése,
határozatának kelte és
száma
Ha másodfokon jogerős,
a jogerő napja
A jogerős határozatot
hozó bíróság
megnevezése,
határozatának kelte és
száma
A kiszabott
szabadságvesztés

…………………………………………………………………………………
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
.................................../20................./............... sz.
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
............................................................................................................................
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
.................................../20................./............... sz.
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
............................................................................................................................
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
.................................../20................./............... sz.

Felfüggesztve

Nincs felfüggesztve

A kiszabott
pénzbüntetés

összege: ..............................................................forint
a napi tétel száma:
....................................................
egy napi tétel összege: .............................................................
forint

Előz. fogvatartás, házi őrizet
beszámítása:
............................. nap, azaz
................................... forint

Az eddig felmerült
bűnügyi költségből az
elítéltet terheli

.................................................................................................................forint

Az eddig felmerült
bűnügyi költségből a
magánvádlót/
pótmagánvádlót terheli

................................................................................................................. forint

A pénzbüntetés esetén
engedélyezett

Részletfizetés:20.................-tól.........havi....................................forint
Halasztás: 20.........................................-ig

részlet/hó
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A bűnügyi költség egyetemlegesen terheli
.............................................................................................................................. Ft erejéig
1. ................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki ................................................ napján............................................................................. született,
anyja neve:...............................................................................................................................................
2. ................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki..................................................napján ............................................................................ született,
anyja neve: ..............................................................................................................................................
3. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki ................................................. napján ............................................................................. született,
anyja neve: …….....................................................................................................................................
4. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki................................................... napján ............................................................................ született,
anyja neve: ............................................................................................................................................
5. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki.....................................................napján ........................................................................... született,
anyja neve: ..............................................................................................................................................
6. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki.................................................... napján ……..................................................................... született,
anyja neve: ............................................................................................................................................
Vagyonelkobzás:

Zár alá vételt elrendelő bíróság megnevezése:
................................................................................................................................................................
határozatának kelte és száma: 20........ évi ...................... hó .......... nap .......... szám.
A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:
.................................................................................................................................................................
végrehajtói irodai ügyszám:
................................................................................................................................................................
A kiszabott rendbírság ............................................................... forint, azaz
.......................................................................................................................................................forint
A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felől intézkedik.
A polgári eljárás során felmerült elővezetési költség:
.......................................................................................................................................................forint,
azaz .......................................................................................................................................................forint.
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Elkobzott bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Megsemmisíteni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kiadni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Kiadni rendelt, de
visszatartandó bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Az értesítés kiállításának helye és időpontja:
................., 20...... évi ............... hó ..... napján.
P. H.
Melléklet: db bűnjel átvételi elismervény
Megjegyzés:
..........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
317.

Egységes értesítés”
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2. melléklet a 6/2015. (III. 30.) IM rendelethez
„33. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

................................................ Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
.............../20........./....... szám
(A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.)
Idézés büntetés-végrehajtási ügyben
A ......................................................................................................................................... ellen
………………………………………………………………………tárgyában indított büntetés-végrehajtási ügyben a
járásbíróság/törvényszék hivatalos helyiségébe
(.................................................. utca ................. házszám ............. emelet .......... ajtószám)
20..... évi ................................. hó ............ napján ................. órára
meghallgatásra megidézem.
Figyelmeztetem, hogy
ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy engedély nélkül eltávozik, vagy
önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, elővezetése rendelhető el, amelynek költsége
- szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250,- forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 50,forinttal, illetve a 3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 2000,- forinttal
tovább növekedhet,
- szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági
személyek számától függően óránként 2000,- forint.
Ha a határnapot önhibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított nyolc napon belül igazolási kérelmet terjeszthet
elő.
Felhívom a figyelmét arra, hogy a Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a
továbbiakban: lakcím) bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a
végrehajtásáért felelős szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, első fokú bíróság székhelye szerint
illetékes büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni.
A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv
kezdeményezésére rendbírságot szab ki.
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni
..................................., 20...... évi ............................. hó ........ napján.
Címzett: .........................................
......................................................
...................................................................
büntetés-végrehajtási bíró
A kiadmány hiteléül:
..............................................
tisztviselő – ügykezelő”
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3. melléklet a 6/2015. (III. 30.) IM rendelethez
„37. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felhívja ..................................................................................................... elítéltet
(aki ....................................-n .......... évi ...................................... hó ................. napján született, anyja neve: …….................................................... ), hogy
a ....................................................................................................... Járásbíróság/Törvényszék ................../20................/................ számú ítéletével,
a ..................................................................................................... Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, és az Ítélőtábla/Kúria a
……………………........../20............./...........................................számú határozatával .................................................................... miatt jogerősen
kiszabott ..................................................... szabadságvesztésének megkezdése végett ..............................................................Büntetés-végrehajtási
Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház és Börtönben (........................................... település ................................ utca
............... szám .......... ) 20........ évi ........................................ hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék.
A jelentkezés elmulasztása esetén a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága elővezetés elrendelése iránt fog
intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés:
- szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250,- forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 50,- forinttal, illetve a
3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 2000,- forinttal tovább növekedhet,
- szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától
függően óránként 2000,- forint.
.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján.
..............................................
Címzett: ............................................
...........................................................
FIGYELMEZTETÉS
1. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.
2. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.
3. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági
bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási igazolványát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai
végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószerhasználatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági
tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.
4. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, eldobható, egyszer
használatos borotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának
küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató,
orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban.
A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt
költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti.
5. Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről,
továbbá vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az elhelyezésről, felügyeletről
gondoskodni, és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a szabadságvesztés végrehajtása alatt
felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva – a felügyelet nélkül maradó személy nevének,
korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével – minél előbb jelentse a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságának.
6. A Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a továbbiakban: lakcím)
bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a végrehajtásáért felelős szervnek,
ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, első fokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak
bejelenteni.
A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv
kezdeményezésére rendbírságot szab ki.
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni
7. Felhívom a figyelmét, hogy a szabadságvesztés büntetés megkezdésével összefüggésben előterjesztett
halasztás iránti kérelemnek, illetve az ilyen kérelmet elutasító végzés ellen bejelentett fellebbezésnek nincs halasztó
hatálya. Jogerős halasztást engedélyező határozat meghozataláig a felhívásban megjelölt időpontban és helyen meg kell
jelennie.
321.

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére.”
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4. melléklet a 6/2015. (III. 30.) IM rendelethez
„40. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
....................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
.................../20............/................. szám
Az elítélt felhívása az elzárás/közérdekű munka/pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés megkezdésére
A…………………………..………………………………Törvényszék
Bv.
csoportja
felhívja
..................................................................................................... elítéltet (aki ....................................-n .......... évi ...................................... hó
................. napján született, anyja neve: ……....................................... ), hogy a .............................................. Járásbíróság/Törvényszék
................../20................/................ számú ítéletével, a .............................................. Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság,
és az Ítélőtábla/Kúria a…………………................................/20............./...............számú határozatával .....................................................
miatt jogerősen kiszabott ...................................................................... elzárás/közérdekű munka/pénzbüntetés helyébe lépő
szabadságvesztés megkezdése végett ..............................................................Büntetés-végrehajtási Intézetben - Országos
Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház és Börtönben (........................................... település ................................ utca ...............
szám .......... ) 20........ évi ........................................ hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék.
A jelentkezés elmulasztása esetén a bv. csoport elővezetés elrendelése iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a
költségtérítés:
- szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250,- forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 50,forinttal, illetve a 3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 2000,- forinttal
tovább növekedhet,
- szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági
személyek számától függően óránként 2000,- forint.
.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján.
……..............................................
büntetés-végrehajtási bíró –
bírósági titkár
Címzett: ............................................
...........................................................
FIGYELMEZTETÉS
1. Az elzárás/közérdekű munka/pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg
ittas vagy bódult állapotban.
2. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági
bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási igazolványát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai
végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószerhasználatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági
tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.
3. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, eldobható, egyszer
használatos borotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának
küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató,
orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban.
A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt
költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti.
4. Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről,
továbbá vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az elhelyezésről, felügyeletről
gondoskodni, és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a szabadságvesztés végrehajtása alatt
felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva – a felügyelet nélkül maradó személy nevének,
korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével – minél előbb jelentse a Törvényszék Bv. csoportjának.
5. A Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a továbbiakban: lakcím)
bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a végrehajtásáért felelős szervnek,
ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, első fokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak
bejelenteni.
A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv
kezdeményezésére rendbírságot szab ki.
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni.
…………………………………………..
büntetés-végrehajtási bíró – bírósági titkár
Az elítélt felhívása az elzárás/közérdekű munka/pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés megkezdésére.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

3577

A nemzetgazdasági miniszter 8/2015. (III. 30.) NGM rendelete
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, valamint
a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében,
a 17. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés
f ) pontjában,
a 18. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §
6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaügyi központ, az országos és a regionális programok esetén – a társadalmi felzárkózásért felelős
miniszter véleményének figyelembevételével – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket az állami felnőttképzési intézmény nyújt
a támogatásban részesülők számára.”
2. §		
Az R. 3. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkaügyi központ – a (4) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével − a jegyzékre olyan
intézményt vehet fel, amely]
„f ) képzési ajánlatai nem haladják meg a minisztérium hivatalos lapjában közzétett költségnormák kereteit,”
3. §		
Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képzési költség megállapítása szempontjából – a 8/A. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – az 1. számú
mellékletben foglaltakat lehet figyelembe venni.”
4. §

(1) Az R. 8/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kirendeltség munkaadóval az Flt. 14/A. §-ában meghatározott megállapodás alapján, a közúti közlekedés
C, D és E járműkategóriájára érvényes vezetői engedély és gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzését
biztosító képzésben történő részvételhez nyújt képzési támogatást, és a munkaadó a támogatás alapját képező képzést
megelőzően, vagy a képzés alatt a képzésben részt vevő személlyel munkaviszonyt létesít, az így nyújtott képzési
támogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezetében, valamint 31. cikkében foglaltakkal összhangban
nyújtható. Ha a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezetében, valamint 31. cikkében foglaltak nem teljesülnek,
a támogatás a munkaadó tekintetében csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható a 27. § (3) bekezdése szerint.
(2) Nem nyújtható támogatás olyan képzéshez, amelyről a munkaadónak jogszabály alapján gondoskodnia kell.”
(2) Az R. 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás keretében elszámolható költségeket a 2. számú melléklet tartalmazza.”
(3) Az R. 8/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás tekintetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek
70 százalékának megfelelő támogatási intenzitás mértékig
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés
esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.”

5. §

(1) Az R. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő
az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a kérelem benyújtását megelőző
két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.”
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(2) Az R. 10. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás folyósításának kezdő napja:]
„b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja,”
6. §

(1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Flt. 16. §-ában meghatározott támogatás (a továbbiakban: bértámogatás) hátrányos helyzetű, súlyosan
hátrányos helyzetű személy, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához állapítható meg.”
(2) Az R. 11. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a következő 8. ponttal egészül ki:
[A bértámogatás megállapításakor
a) hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki
aa) álláskereső és]
„8. nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban;”
(3) Az R. 11. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A (2) bekezdés a) pont aa) alpont 8. pontjának alkalmazásában rendszeres fizetett alkalmazásnak
minősül, ha az álláskereső a nappali tagozatos tanulmányok befejezését követő két év alatt legalább 240 napig
munkaviszonyban állt.”
(4) Az R. 11. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Az (1) bekezdés alkalmazásában súlyosan hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki
legalább 24 hónapja álláskereső, vagy a (2) bekezdés a) pont aa) alpont 4. pontja kivételével azt a hátrányos helyzetű
személyt, aki legalább 12 hónapja álláskereső.”
(5) Az R. 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A bértámogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezetében és 32–33. cikkében foglaltakkal
összhangban nyújtható. Az igényelhető támogatás összegének meghatározásakor figyelembe kell venni
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 8. cikk (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. Az összeg kiszámításánál
figyelembe kell venni az Mt. 36. § (1) bekezdése szerinti munkaadó esetében az átadó munkaadó részére nyújtott
támogatást is.”
(6) Az R. 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, továbbá a súlyosan hátrányos helyzetű személy
felvételéhez nyújtott bértámogatás esetében a munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói
létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva. A foglalkoztatottak
számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely
a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás,
a munkáltató azonnali hatályú felmondása miatt történik.”

7. §

(1) Az R. 18. §-a a következő (5a)–(5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy
a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett
beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(5b) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás
jelenértéken kisebb, mint az (5a) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb
összeg az odaítélhető állami támogatás felső határa. Ellenkező esetben állami támogatás az (5a) bekezdésben
meghatározott összegig nyújtható.
(5c) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.”
(2) Az R. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A támogatás pályázati eljárás alapján, vagy az Ávr. szerint – a minisztériumhoz benyújtott kérelem alapján –
meghozott egyedi kormánydöntést követően vehető igénybe.”

8. §

(1) Az R. 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Regionális beruházási támogatás induló beruházáshoz − a 18. §-ban foglaltak és a 27. § vonatkozó rendelkezései
mellett − a 651/2014/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban nyújtható.”
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(2) Az R. 18/A. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
aa) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy
nagyvállalkozás, vagy
ab) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.
(1b) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető
igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési
folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv
szerinti értékcsökkenés összegét.
(1c) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel vagy termékkel történő bővítését eredményező
beruházáshoz a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják
az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek
a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.”
(3) Az R. 18/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Nem nyújtható regionális beruházási támogatás
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipari tevékenységhez,
b) a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez,
c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 13. pontja szerinti szénbányászathoz,
d) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra
tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló
beruházásához,
f ) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés
I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez,
g) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. és 10. pontjában meghatározott mezőgazdasági termékek
feldolgozásához és forgalomba hozatalához, ha
ga) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
gb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
h) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
i) energiatermelési és elosztási, valamint az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységekhez,
j) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási
szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy
k) ha a beruházó vagy a tőle független, harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző
két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai
Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg
benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás
befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet
szüntet meg az EGT területén.
(3) A regionális beruházási támogatás keretében a következő költségek számolhatók el:
a) a beruházás célját szolgáló
aa) tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke,
ab) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az elszámolható költség 50 százalékáig (a továbbiakban:
támogatható immateriális javak),
vagy
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

b) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik hónap végéig újonnan létrehozott munkakörökben
foglalkoztatott munkavállalók − az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható − személyi jellegű ráfordításának – ide nem
értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege a munkakör betöltésének napjától számítva,
c) az a)–b) pontban meghatározott költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg
az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.”
Az R. 18/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el. Tárgyi eszköz
esetében az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és
a kedvezményezettől nem független harmadik személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés
alapján merült fel.”
Az R. 18/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz
a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez
kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.”
Az R. 18/A. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három hónapon belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással
létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen
fenntartja,
d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új
munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.”
Az R. 18/A. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás keretében nem számolhatók el a következő költségek:)
„a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,”
Az R. 18/A. § (10) bekezdése a következő h)–j) pontokkal egészül ki:
(A támogatás keretében nem számolhatók el a következő költségek:)
„h) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre
a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
i) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő,
vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
j) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás.”

9. §		
Az R. a következő 18/B. §-sal egészül ki:
„18/B. § (1) Ha a támogatást kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtják, az infrastruktúrához való hozzáférést
több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani.
(2) A támogatás szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az esetben nyújtható, ha a beruházást olyan területen
valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. szélessávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési
hálózat) és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik,
hogy a támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez azonos
kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.
(3) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű
aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.
(4) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést fizikai átengedés révén köteles biztosítani.
(5) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes
és a technológia-semlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.”
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10. §
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(1) Az R. 27. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„e) állami támogatás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,”
(2) Az R. 27. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„g) a beruházás megkezdése:
ga) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első
visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
gb) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
1. a vállalkozás általi első megrendelés napja,
2. – az 1. alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött szerződés létrejöttének a napja,
3. – az 1. alpont szerinti megrendelés és a 2. alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt
átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
gc) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
gd) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.”
(3) Az R. 27. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„m) kis- és középvállalkozás (KKV): az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
megfelel a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének,”
(4) Az R. 27. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„q) új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás:
qa) tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházás, amely a következőkhöz kapcsolódik: új létesítmény
létrehozása vagy a létesítmény tevékenységének diverzifikálása azzal a feltétellel, hogy az új tevékenység nem
azonos a létesítményben korábban folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít ahhoz;
qb) bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az eladótól független beruházó
általi megvásárlása azzal a feltétellel, hogy a megvásárolt eszközökkel folytatandó új tevékenység nem azonos
a létesítményben a vásárlás előtt folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít ahhoz;”
(5) Az R. 27. § (1) bekezdés sz)–ty) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„sz) mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott termék,
t) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontjában meghatározott
tevékenység,
ty) mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontjában meghatározott
tevékenység,”
(6) Az R. 27. § (1) bekezdés v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„v) gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység,
amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot,”
(7) Az R. 27. § (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„w) azonos vagy hasonló tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
foglalt NACE Rev.2. egységes ágazati osztályozási rendszernek ugyanabba a (négy számjegyű számkóddal
azonosított) szakágazatába sorolt tevékenység,”
(8) Az R. 27. § (1) bekezdés x) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„x) egyedi támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontjában meghatározott támogatás,”
(9) Az R. 27. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A 9. §-ban, a 11/A. §-ban, a 18/C. §-ban, a 21/A. §-ban, valamint a 26/G. §-ban meghatározott támogatások
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásoknak minősülnek,
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

a 8/A. §-ban meghatározott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként is nyújtható. Csekély
összegű támogatást kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani.
A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű
támogatások támogatástartalmáról. Nem kell alkalmazni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltakat, ha
a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, nemzetiségi önkormányzat
vagy nonprofit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági
tevékenységnek.
(4) A 11/A. §-ban, a 18/C. §-ban, a 21/A. §-ban, valamint a 26/G. §-ban meghatározott támogatások 1408/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikke szerinti, mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű támogatásként is
nyújthatók. Mezőgazdasági termelőágazatban csekély összegű támogatást kizárólag az 1408/2013/EU bizottsági
rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell az előző 3 év támogatás
tartalmáról. Nem kell alkalmazni az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltakat, ha a támogatást kérő
költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, nemzetiségi önkormányzat vagy nonprofit
gazdasági társaság, amennyiben az általa támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.”
Az R. 27. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A bértámogatással, valamint a 11/A. §-ban meghatározott bérköltség támogatással kapcsolatos ügyekben
a munkaadó által foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában értesítési címe
szerint illetékes kirendeltség jár el.
(7) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
11–11/A. §-ában foglaltak irányadóak.”
Az R. 27. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján, valamint – a regionális
beruházási támogatás kivételével – a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatási döntés 2021. június 30-ig
hozható. A regionális beruházási támogatás tekintetében támogatási döntés 2020. december 31-éig hozható.
(13) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az 1408/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat
és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.”
Az R. 27. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(18) E rendeletben szabályozott, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások nem
nyújthatók a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2)–(5) bekezdésében foglalt esetekben.”
Az R. 27. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) E rendeletben szabályozott, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás csak akkor
nyújtható, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt
a támogatás iránti kérelmét benyújtja.”
Az R. 27. § (22) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(22) Az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott
támogatás különböző elszámolható költségek esetén nyújtható más, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá
tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással együtt. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek
esetében a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban
az esetben halmozható más, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott
támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti
legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.”
Az R. 27. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(24) A támogatások átláthatóságának növelése céljából e rendeletnek a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó támogatásokra vonatkozó előírásai a miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzétételre
kerülnek.”

11. §		
Az R. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/A. § Nem részesülhet az e rendelet szerinti támogatásokban az a munkaadó, aki nem felel meg a rendezett
munkaügyi kapcsolatok Ávr.-ben meghatározott feltételeinek.”
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12. §		
Az R. 27/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/C. § Ez a rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL.L.352.2013.12.24.1.o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet
(HL.L.352.2013.12.24.9.o.),
c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
(HL.L.187.2014.6.26.1.o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
13. §		
Az R.
a)
1. § (4) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 26/B. § (2) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrészek helyébe
a „nemzetiségi” szöveg,
b)
8/A. § (5) bekezdésében a „60 százaléka” szövegrész helyébe az „50 százaléka” szöveg, valamint a „munkáltató”
szövegrész helyébe a „munkaadó” szöveg,
c)
18. § (1) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés a) pontjában és 27. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkáltató”
szövegrész helyébe a „munkaadó” szöveg,
d)
18. § (8) bekezdésében, 26/C. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 26/C. § (3) bekezdésében
a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,
e)
18. § (9) bekezdésében a „Nemzetgazdasági Minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „minisztériumhoz”
szöveg,
f)
18. § (11) bekezdésében a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.
14. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 2. számú melléklettel egészül ki.
15. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL.L.352.2013.12.24.1.o.),
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet (HL.L.352.2013.12.24.9.o.),
c)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
(HL.L.187.2014.6.26.1.o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
16. §		
Hatályát veszti az R.
a)
18/A. § (8) bekezdése,
b)
27. § (1) bekezdés f ) pontja, (21) bekezdése, valamint 27/D. §-a.
17. §		
A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000.
(IX. 15.) GM rendelet 26. §-ában az „a 15 napot” szövegrész helyébe az „az 5 napot” szöveg lép.
18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2004–2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése: a munkanélküliség
megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006.
(VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 8/2015. (III. 30.) NGM rendelethez
„2. számú melléklet a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelethez
A 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás keretében elszámolható költségek
a)
az oktató személyi jellegű ráfordítása arra az órára vonatkozóan, amelyen az oktatási tevékenységét ellátja,
b)
az oktató valamint a képzésben résztvevő közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége
(pl. útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyag és fogyóeszköz költsége, valamint az eszköz és
berendezés értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használat mértékéig),
c)
a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d)
a képzésben résztvevő személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költség (pl. adminisztrációs
költség, bérleti díj, rezsi költség) azokra az órákra vonatkozóan, amelyen a képzésben résztvevő részt vesz,
e)
a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállaló minimálisan szükséges szállásköltsége.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1186/2015. (III. 30.) Korm. határozata
a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről
szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat
módosításáról
A 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra
vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I. 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„16. egyetért azzal, hogy ha a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására
kijelölt tagja
a) olyan támogatási szerződést köt, illetve
b) a támogatási szerződések módosítására irányuló kérelmek elbírálásakor olyan támogatási szerződés módosításhoz járul hozzá,
valamint
c) a közbeszerzési dokumentumok támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú minőségellenőrzése során olyan
közbeszerzési eljárás megindításához járul hozzá,
amely eredményeként az elszámolhatósági időszakon kívül költség merülne fel, akkor a támogatási szerződés, módosított
támogatási szerződés, illetve – a szakaszolt projektekből finanszírozott szerződések kivételével – a kedvezményezett és a nyertes
ajánlattevő között létrejött szerződés által előidézett, az Európai Unió felé el nem számolható költséget – a kedvezményezett által
finanszírozott összeg kivételével – annak a minisztériumnak a központi költségvetésbeli fejezetéből kell finanszírozni, amelynek
a projektet finanszírozó operatív program végrehajtásáért felelős irányító hatóság a szervezeti egysége;”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1187/2015. (III. 30.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás egyes egészségügyi projektjei közbeszerzési
eljárásainak megindításához való hozzájárulásról
A Kormány hozzájárul a TIOP-2.2.6-12-1/B-2013-0023, a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0013, a TIOP-2.2.6-12-1/B-2013-0033
és a TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003 azonosító számú projektek keretében építési beruházás megvalósítására irányuló
közbeszerzési eljárások megindításához az 1. melléklet szerint.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1187/2015. (III. 30.) Korm. határozathoz
A közbeszerzésre vonatkozó információk
Projekt
azonosító száma

Elszámolható
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

közkiadás

A beszerzés becsült

összege (Ft)

A közbeszerzés tárgya

összege
(Ft)

TIOP-2.2.6-12-1/B-2013-0023

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház és a Miskolci
Semmelweis Kórház szakmai harmonizációja
(funkcionális integrációja) a struktúraváltás
jegyében

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0013

Kecskeméti Megyei Kórház – Kalocsai Szent
Kereszt Kórház és a Kiskunfélegyházi KórházRendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs
Központ Integrációs programja

TIOP-2.2.6-12-1/B-2013-0033

TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003

Integrációs törekvések a debreceni
betegellátásban

Jósa András Sürgősségi Központ Projekt

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház

3 000 000 000 Építés

587 000 000

Bács-Kiskun Megyei
Kórház a Szegedi
Tudományegyetem
Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza

Kiskunfélegyházi Tagkórház
bontási, építési és felújítási
2 950 000 000 munkáinak kivitelezése

423 574 000

Debreceni Egyetem

1 500 000 000 Építési beruházás

688 313 332

Kivitelezési szerződés a TIOP-2.2.208/22010-0003 Jósa András
Sürgősségi Központ Projekt
keretében új sürgősségi
betegellátó centrum II. ütem
kivitelezésének megvalósítására

332 508 000

968 959 055

582 272 874
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Állami Egészségügyi Ellátó
Központ

Kalocsai Szent Kereszt Tagkórház
bontási, építési és felújítási munkái
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A Kormány 1188/2015. (III. 30.) Korm. határozata
a TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0003 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásának megindításához való
hozzájárulásról
A Kormány hozzájárul a TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0003 azonosító számú, „A szakolyi Szent Lukács Görögkatolikus
Szeretetszolgálat Ápoló- Gondozó Otthonának kiváltása” elnevezésű projekt keretében az építési beruházás
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 2015. február 1-jét követő megindításához az 1. melléklet szerint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító
száma
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1. melléklet az 1188/2015. (III. 30.) Korm. határozathoz

Elszámolható közkiadás
Projekt megnevezése

A szakolyi Szent Lukács Görögkatolikus
TIOP-3.4.1.ASzeretetszolgálat Ápoló- Gondozó
11/1-2012-0003
Otthonának kiváltása

Támogatást igénylő neve

összege
(Ft)

Hajdúdorogi Egyházmegye

A közbeszerzésre vonatkozó információk

987 832 745

A közbeszerzés tárgya

A szakolyi Szent Lukács Görögkatolikus
Szeretetszolgálat Ápoló- Gondozó
Otthonának kiváltása projekthez
kapcsolódó építési beruházások
beszerzése

A beszerzés becsült összege
(Ft)

622 511 625
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A Kormány 1189/2015. (III. 30.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program keretében európai uniós forrásból megvalósítandó egyes
projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról
A Kormány a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő
2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről
szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I. 16. pontja alapján
hozzájárul az 1. melléklet szerinti közbeszerzési eljárások megindításához.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 1189/2015. (III. 30.) Korm. határozathoz

1

2

A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Közbeszerzési eljárás tárgya

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0028

KEOP 1.2.0/B/10-2010-0044

Közvilágítás energiatakarékos
megvalósítása Miskolcon

Vállalkozási szerződés Miskolc
város közvilágításának
korszerűsítésére
a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0028
azonosító számú projekt
keretében tárgyú Nemzeti
Eljárásrendben lefolytatott nyílt
közbeszerzési eljáráshoz

Kisszállás szennyvíztisztítása és
csatornázása

Kisszállás község szennyvíztisztító
telepére vezető út 330 fm-rel
történő meghosszabbításának
– FIDIC sárga könyv szerinti –
tervezése és kivitelezése

A miniszterelnök 28/2015. (III. 30.) ME határozata
az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának felmentéséről
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter javaslatára
Göbölös László dandártábornokot,
az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját e tisztségéből
– 2015. március 31-ei hatállyal –
felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3590

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

A Nemzeti Választási Bizottság 46/2015. (III. 30.) NVB határozata
A Nemzeti Választási Bizottság Vajda Zoltán Tamás magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott
országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben a tanuló a tizennyolcadik
életévét betölti?”
kérdést hitelesíti.
A határozat ellen – annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő – 15 napon belül
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy
elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti
Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf. 547, e-mail: nvb@nvi.hu).
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. április 9-én 16.00 óráig
megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén
a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell
alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
– a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is
eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési
jog illeti meg.

Indokolás
I.		A népszavazási kezdeményezés szervezője 2015. március 13-án, személyesen 24 támogató választópolgár
adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából. A benyújtott támogató
aláírások megfeleltek az Nsztv. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
A Szervező az Nsztv. 4. § (2) bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására az aláírásgyűjtő
ívek mellé csatolta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
NAIH-83037/2015. számú, 2015. március 10-én kelt határozatát, melyben a Hatóság Vajda Zoltánt az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. §-ában rögzített hatáskörében eljárva a kérdés benyújtásától
számított 5 napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai vizsgálatát, és mivel az a jogszabályi
követelményeknek megfelelt, azt a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.
II.		 Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint
az e törvényben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A Szervező által benyújtott kérdés
csak abban az esetben hitelesítő, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben
megfogalmazott követelményeknek megfelel.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív is
megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva
a magánszemély Szervező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezésére irányuló kérdést hitelesíti.

3591

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 42. szám

III.		 A határozat az Nsztv. 3. §-án és 11. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi
XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. március 25.
		

Prof. Dr. Patyi András s. k.,

		

a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

A Nemzeti Választási Bizottság 47/2015. (III. 30.) NVB határozata
A Nemzeti Választási Bizottság Vajda Zoltán Tamás magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott
országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kelljen a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást
fizetni?”
kérdést hitelesíti.
A határozat ellen – annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő – 15 napon belül
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben
vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be
a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf. 547, e-mail:
nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. április 9-én
16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása
esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet.
Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati
formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
– a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti
meg.

Indokolás
I.		A népszavazási kezdeményezés szervezője 2015. március 13-án, személyesen 24 támogató választópolgár
adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából. A benyújtott támogató
aláírások megfeleltek az Nsztv. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
A Szervező az Nsztv. 4. § (2) bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására az aláírásgyűjtő
ívek mellé csatolta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
NAIH-83037/2015. számú, 2015. március 10-én kelt határozatát, melyben a Hatóság Vajda Zoltánt az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. §-ában rögzített hatáskörében eljárva a kérdés benyújtásától
számított 5 napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai vizsgálatát, és mivel az a jogszabályi
követelményeknek megfelelt, azt a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.
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II.		 Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint
az e törvényben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A Szervező által benyújtott kérdés
csak abban az esetben hitelesítő, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben
megfogalmazott követelményeknek megfelel.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív is
megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva
a magánszemély Szervező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezésére irányuló kérdést hitelesíti.
III.		 A határozat az Nsztv. 3. §-án és 11. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi
XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. március 25.
		
		

Prof. Dr. Patyi András s. k.,
a Nemzeti Választási Bizottság elnöke
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