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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelete
az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény 80.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A köztisztviselõ vizsgarendszer egységes mûködtetésének biztosítása érdekében Országos Közigazgatási Vizsga-
bizottság (a továb biak ban: OKV) mûködik.

(2) Az OKV tagjai az OKV Elnökségének tagjai, az OKV titkára, valamint a 4.  §-ban meghatározott pályázat alapján az OKV
elnöke által felkért személyek.

(3) Az OKV titkársági feladatait a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
központi államigazgatási szerv látja el.

2.  § (1) Az OKV Elnöksége az OKV elnökébõl és négy további tagból áll.
(2) Az OKV Elnökségének tagjait a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter nevezi ki.
(3) Az OKV Elnöksége tagjának megbízatása megszûnik

a) a tag lemondásával,
b) a tag felmentésével, vagy
c) a tag halálával.

(4) Az OKV Elnöksége tagját a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter bármikor
felmentheti; a felmentést nem kell indokolni.

(5) Ha az OKV Elnöksége tagjának megbízatása a (3) bekezdés a)–b) pontja alapján szûnik meg, ez a tény az OKV-ban
betöltött tagságát nem érinti.

(6) Az OKV Elnökségének tagjai e megbízatásukra tekintettel tiszteletdíjra vagy más juttatásra nem jogosultak.

3.  § (1) Az OKV titkárát a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter az általa vezetett
központi államigazgatási szerv állományába tartozó köztisztviselõk közül nevezi ki.

(2) Az OKV titkárának megbízatása megszûnik
a) lemondásával,
b) felmentésével,
c) ha a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett központi állam-

igazgatási szervvel fennálló közszolgálati jogviszonya megszûnik, a munkavégzési kötelezettség utolsó napján,
d) halálával.

(3) Az OKV titkárát a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter bármikor felmentheti;
a felmentést nem kell indokolni.

(4) Ha az OKV titkárának megbízatása a (2) bekezdés a)–c) pontja alapján szûnik meg, ez a tény az OKV-ban betöltött
tagságát nem érinti.

(5) Az OKV titkára e megbízatására tekintettel tiszteletdíjra vagy más juttatásra nem jogosult.

4.  § (1) Az OKV elnöke szükség szerint, de legalább kétévente pályázatot ír ki az OKV tagjainak kinevezése céljából.
(2) A pályázati kiírás elõkészítésével és közzétételével kapcsolatos koordinációs és adminisztratív feladatokat a Kormány-

zati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (a továb biak ban: KSZK) végzi.
(3) A pályázaton  való részvétel díja a köztisztviselõi illetményalap 15%-a, amelyet a KSZK Magyar Államkincstárnál

vezetett számlájára kell a pályázat benyújtásával egyidejûleg megfizetni.
(4) Az OKV tagjává az OKV elnöke az (1) bekezdésben meghatározott pályázat alapján azt kérheti fel, aki felsõfokú iskolai

végzettséggel, valamint legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. Az OKV elnöke a pályázati kiírásban
további feltételeket is meghatározhat.
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(5) Az OKV elnöke pályáztatás nélkül is felkérheti az OKV tagjának azt a kiemelkedõ szakmai tudással rendelkezõ személyt,
aki felsõfokú iskolai végzettséggel és legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal vagy kiemelkedõ tudományos
tevékenységgel bír. Az így felkért személyek száma nem haladhatja meg az adott évben névjegyzéken szereplõ
vizsgáztatók számának a tizedét. Az OKV tagjává történõ felkérés elfogadásáról a felkért személynek nyilatkoznia kell,
a felkérés elfogadásával válik az OKV tagjává.

(6) Az OKV tagjának e megbízatása megszûnik
a) a tag lemondásával,
b) a tag felmentésével, vagy
c) a tag halálával.

(7) Az OKV tagját az OKV elnöke az OKV Elnökségével folytatott konzultációt köve tõen abban az esetben mentheti fel, ha
a) egy naptári éven belül legalább három alkalommal indokolatlanul nem tett eleget a vizsgafelkérésnek,
b) súlyosan megsérti a vizsgáztatás rendjére vonatkozó szabályokat,
c) olyan jogellenes magatartást tanúsított, amely méltatlan az OKV-ban betöltött tagságához.

5.  § (1) Az OKV tagja
a) az ügykezelõi alapvizsgán a vizsgáztatói,
b) a közigazgatási szakvizsga kötelezõ tárgyának,  illetve valamely választható tárgyának felkészítõ tanfolyamán

oktatói,
c) a közigazgatási szakvizsga kötelezõ tárgyából,  illetve valamely választható tárgyából vizsgáztatói,
d) a versenyvizsgán vizsgáztatói
tevékenység végzésére jogosult.

(2) Az OKV tagja a pályázatában,  illetve a felkérésének elfogadásakor nyilatkozik, hogy az (1) bekezdés a)–d) pontjában
meghatározott tevékenységek közül mely tevékenységet látja el. A nyilatkozatban az (1) bekezdés a)–d) pontjában
meghatározott tevékenységek közül legalább egy tevékenység megjelölése kötelezõ. A nyilatkozatot az OKV tagja
bármikor módosíthatja.

6.  § (1) Az OKV keretében
a) Közigazgatási Versenyvizsga Szakbizottság,
b) Ügykezelõi Alapvizsga Szakbizottság,
c) a közigazgatási szakvizsga kötelezõ tárgya tekintetében feladatkörrel rendelkezõ Szakvizsga Szakbizottság, és
d) a közigazgatási szakvizsga választható vizsgatárgyainak egy-egy szakbizottsága
mûködik.

(2) Az egyes szakbizottságok elnökét és további tagjait az OKV tagjai közül az OKV elnöke az OKV Elnökségével folytatott
konzultációt köve tõen kéri fel.

(3) Az egyes szakbizottságok létszáma legfeljebb tíz fõ lehet.
(4) A szakbizottság tagjának e megbízatása megszûnik

a) a tag lemondásával,
b) a tag felmentésével,
c) a tagnak az OKV-ban betöltött tagsága megszûnésével,
d) a tag halálával.

(5) A szakbizottság tagját az OKV elnöke az OKV Elnökségével folytatott konzultációt köve tõen bármikor felmentheti.
A tag felmentését nem kell indokolni.

7.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. május 15-én lép hatályba.
(2) A 13.  § 2010. július 1-jén lép hatályba.

8.  § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor a versenyvizsga vizsgáztatói névjegyzékén szereplõ személy e rendelet erejénél fogva 
az OKV tagjává válik, és nem szükséges az 5.  § szerint külön nyilatkoznia arról, hogy a versenyvizsgán vizsgáztatóként
kíván tevékenykedni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor a közigazgatási szakvizsgán vizsgáztatásra vagy a felkészítõn oktatásra jogosult
személy e rendelet erejénél fogva az OKV tagjává válik, és a korábban a vizsgáztatói,  illetve oktatói feladatai
tekintetében tett nyilatkozatát nem kell az 5.  § szerint ismételten megtennie.
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(3) E rendelet hatálybalépése az OKV Elnökségének hivatalban levõ tagjai, az OKV titkára, az OKV szakbizottságainak
tagjai, valamint az OKV tagjai megbízatását nem érinti, de megbízatásukra az e rendelet hatálybalépését köve tõen
e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Akinek e rendelet hatálybalépéskor közigazgatási alapvizsga letételére vonatkozó kötelezettsége áll fenn,
e kötelezettségét
a) az e rendelet hatálybalépését megelõzõen beadott jelentkezések esetében a 2010. június 30-ig terjedõ idõszakra

szervezett alapvizsga vonatkozásában a közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról  szóló 51/1993. (III. 31.) Korm.
rendeletnek az e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezései szerint,

b) az e rendelet hatálybalépését köve tõen beadott jelentkezések,  illetve a 2010. július 1-je utáni idõszakra szervezett
alapvizsga vonatkozásában a versenyvizsgára vonatkozó vizsgakövetelmények és a 126/2009. (VI. 15.) Korm.
rendeletben meghatározottak alapján

kell teljesíteni.
(5) A (4) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a vizsgadíjat – ide nem értve az ismételt vizsgadíjat és a halasztási díjat – 

a munkáltató köteles megfizetni.

9.  § (1) A közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról  szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R1.) 1.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § (1) Az ügykezelõi alapvizsgára kötelezett ügykezelõ (a továb biak ban: jelölt) az e rendeletben foglalt szabályok
szerint tesz ügykezelõi alapvizsgát (a továb biak ban: vizsga).
(2) A vizsgakötelezettséget és teljesítésének határidejét a munkaszerzõdésben fel kell tüntetni.
(3) A vizsgára  való felkészítésrõl a munkáltató gondoskodik.”

(2) Az R1. 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § (1) Az ügykezelõi alapvizsga vizsgakövetelményeit – az Ügykezelõi Alapvizsga Szakbizottság javaslata alapján –
az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továb biak ban: OKV) Elnöksége hagyja jóvá.
(2) Az ügykezelõi alapvizsga vizsgatételei a vizsgakövetelményeken alapulnak, azokat a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnak (a továb biak ban: KSZK) az Ügykezelõi Alapvizsga Szakbizottság
bevonásával kialakított javaslatai alapján az OKV Elnöksége hagyja jóvá.
(3) Az ügykezelõi alapvizsga tananyagát a KSZK-nak az Ügykezelõi Alapvizsga Szakbizottság bevonásával kialakított
javaslata alapján az OKV Elnöksége hagyja jóvá. A tananyagot legalább kétévente felül kell vizsgálni, és szükség szerint
aktualizálni kell.
(4) A vizsgakövetelményeket és a vizsgatételeket a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben,
a tanagyagot a KSZK honlapján közzé kell tenni.”

(3) Az R1. 8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § (1) Az ügykezelõi alapvizsga gyakorlati és szóbeli részvizsgaként teljesítendõ részbõl áll.
(2) Az ügykezelõi alapvizsga általános közigazgatási, ügykezelési, titkos ügykezelési, titokvédelmi és ügyviteltechnikai
kérdésekre terjed ki.”

(4) Az R1. melléklet 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. A gyakorlati és szóbeli részvizsgát úgy kell megszervezni, hogy az egy munkanapon belül teljesíthetõ legyen olyan
módon, hogy a jelölt a gyakorlati részvizsgát köve tõen – annak sikeressége esetén – kezdheti meg a szóbeli
részvizsgát. A gyakorlati és szóbeli vizsgán a jelöltnek a vizsgakövetelmények által meghatározott tárgykörökben kell
számot adnia tudásáról. A szóbeli vizsgán a jelölt részére a felkészüléshez legalább 20 percet biztosítani kell. A jelöltnek 
egy tételt a titkos ügykezelés és titokvédelem témakörbõl kell húznia, felkészültségérõl egyidejûleg írásban is számot
kell adnia, kivéve, ha a titkos ügykezelõi vizsgát tett, és az arról  szóló bizonyítvány másolatát a jelentkezési lapjához
csatolta.”

(5) Az R1. címében az „A közigazgatási és az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg, 5.  § (5) bekezdésében az „a közigazgatási
és” szövegrész helyébe az „az” szöveg, mellékletének címében az „A közigazgatási és az” szövegrész helyébe az
„Az” szöveg, melléklet 8. pontjában az „az írásbeli” szövegrész helyébe az „a gyakorlati” szöveg, melléklet
21. pontjában az „5–8.” szövegrész helyébe a „4–7.” szöveg, melléklet 4. számú függelékében az „a közigazgatási
alapvizsgákról” szövegrész helyébe az „az ügykezelõi alapvizsgáról” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R1. 2.  §-a, 3.  §-a, 7.  § (1) bekezdésében az „1.,” szövegrész, 9.  § (1) bekezdésében a „3.,” szövegrész,
11.  § (2) és (7) bekezdése, mellékletében az „I. A közigazgatási alapvizsga” cím, melléklet 2. pontja, melléklet 7. pontja,
melléklet 9. pontja, melléklet 15. pontjában a „3.,” szövegrész, melléklet 18. pontja, mellékletében a „II. Ügykezelõi
alapvizsga” cím, melléklet 22. pontja, melléklet 1–3. számú függeléke.
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10.  § (1) A közigazgatási szakvizsgáról  szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R2.) 3.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„3.  § (1) A közigazgatási szakvizsga kötelezõ tárgyának vizsgakövetelményeit – a Szakvizsga Szakbizottság javaslata
alapján – az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továb biak ban: OKV) Elnöksége hagyja jóvá.
(2) A közigazgatási szakvizsga választható tárgyának vizsgakövetelményeit – az adott tárgy szerint feladatkörrel
rendelkezõ szakbizottság javaslata alapján – az OKV Elnöksége hagyja jóvá.
(3) A közigazgatási szakvizsga írásbeli részének vizsgakérdései és szóbeli részének vizsgatételei a vizsgakövetel-
ményeken alapulnak, azokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnak
(a továb biak ban: KSZK) a feladatkörrel rendelkezõ szakbizottság bevonásával kialakított javaslatai alapján az OKV
Elnöksége hagyja jóvá.
(4) A közigazgatási szakvizsga kötelezõ és választható tárgyának tananyagát a KSZK-nak a feladatkörrel rendelkezõ
szakbizottság bevonásával kialakított javaslata alapján az OKV Elnöksége hagyja jóvá. A tananyagot legalább évente
felül kell vizsgálni, és szükség szerint aktualizálni kell.
(5) A vizsgakövetelményeket és a szóbeli vizsgatételeket a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos
Értesítõben, a tananyagot a KSZK honlapján közzé kell tenni.”

(2) Az R2. 4.  § (2) bekezdésében az „a vizsgatárgynak megfelelõ vizsgáztatásra jogosultakból” szövegrész helyébe az
„az OKV tagjaiból” szöveg, 6/A.  § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által jóváhagyott
program szerint” szövegrész helyébe az „az OKV Elnöksége által jóváhagyott program szerint az OKV tagja által tartott”
szöveg, 4.  § (7) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szövegrész helyébe a „közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R2. 4.  § (5) bekezdése és 7.  § (2) bekezdése.

11.  § (1) A közigazgatási versenyvizsgáról  szóló 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R3.) 4.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„4.  § (1) A versenyvizsga tárgykörei:
a) alkotmány- és jogi ismeretek,
b) közigazgatás-tudományi és közigazgatási ismeretek,
c) társadalomismeretek,
d) gazdasági és pénzügyi ismeretek, és
e) emberi jogi, etikai és adatkezelési ismeretek.
(2) A versenyvizsga vizsgakövetelményeit – a szakbizottság javaslata alapján – az OKV Elnöksége hagyja jóvá.
(3) A versenyvizsga vizsgakérdései a vizsgakövetelményeken alapulnak, azokat a KSZK-nak a szakbizottság
bevonásával kialakított javaslatai alapján az OKV Elnöksége hagyja jóvá.
(4) A versenyvizsga tananyagát a KSZK-nak a szakbizottság bevonásával kialakított javaslata alapján az OKV Elnöksége
hagyja jóvá. A tananyagot legalább évente felül kell vizsgálni, és szükség szerint aktualizálni kell.
(5) A vizsgakövetelményeket és a szóbeli vizsgatételeket a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos
Értesítõben, a tananyagot a KSZK honlapján közzé kell tenni.”

(2) Az R3. 13.  § (2)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az írásbeli vizsgarész két részvizsgából áll: egy tesztfeladatsorból (a továb biak ban: teszt) és egy esszébõl. A teszt
megoldására egy óra, az esszé kidolgozására másfél óra áll rendelkezésre. A részvizsga akkor sikeres, ha azon a vizsgázó 
legalább 60 pontot szerzett.
(3) Az esszé kidolgozását a vizsgázó akkor kezdheti meg, ha a tesztet sikeresen teljesítette. A sikertelen esszé külön is
megismételhetõ.”

(3) Az R3. 1.  § (2) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalra” szövegrész helyébe a „közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett központi államigazgatási szervre” szöveg, 3.  § (2) bekezdésében
a „vizsgán legalább 120 pontos eredményt ért el” szövegrész helyébe az „vizsga mindkét részvizsgáját sikeresen
teljesítette” szöveg, 5.  § (1) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szövegrész helyébe a „közigaz-
gatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 12.  § (2) bekezdésében a „vizsgarészre
postai úton történõ jelentkezéséhez mellékelnie kell” szövegrész helyébe a „vizsgarész megkezdése elõtt a vizsga-
szervezõnek átadja” szöveg, 13.  § (5) bekezdésében a „versenyvizsga (vizsgarész)” szövegrész helyébe a „verseny-
vizsga, vizsgarész vagy részvizsga” szöveg, 1. számú melléklet 1. pontjában a „honlapjáról letöltött, kinyomtatott”
szövegrész helyébe a „honlapján lévõ” szöveg, 9. pontjában a „60” szövegrész helyébe a „90” szöveg lép.
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(4) Hatályát veszti az R3. 8.  § (3) bekezdésében és 22.  § (3) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ” szövegrész,
12.  § (1) bekezdésében az „és postai úton” szövegrész, 12.  § (3) bekezdésének elsõ mondata, 17.  §-a és a 17.  §-át
megelõzõ alcím, 1. számú melléklet 1. pontjában a „vagy postai” szövegrész.

12.  § (1) A Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi programról  szóló 103/2010. (IV. 7.) Korm.
rendelet 23.  § (1) bekezdésének az R2. 6/A.  § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az „a (3) bekezdés szerinti”
szövegrész helyett az „a 3.  § (4) bekezdés szerinti” szöveggel, 6/A.  § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az
„a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által jóváhagyott program szerint” szövegrész helyett az „az OKV Elnöksége 
által jóváhagyott program szerint az OKV tagja által tartott” szöveggel, 6/A.  § (7) bekezdését megállapító rendelkezése
az „a (3) bekezdésben meghatározott” szövegrész helyett az „a tananyag önálló feldolgozásával teljesített” szöveggel
lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi programról  szóló
103/2010. (IV. 7.) Korm. rendelet 23.  § (1) bekezdésének az R2. 6/A.  § (3) bekezdését megállapító rendelkezése.

(3) Nem lép hatályba a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi programról  szóló
103/2010. (IV. 7.) Korm. rendelet 25.  § (5) bekezdésében az „és (5)” szövegrész, 25.  § (6) bekezdésében a „4.  §
(3) bekezdésében,” szövegrész.

13.  § (1) E rendelet 4.  § (2) bekezdésében az „a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ”
szövegrész helyébe az „a Közigazgatási Személyügyi és Képzési Központ” szöveg lép.

(2) Az R1. 4.  § (2) bekezdésében az „a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnak”
szövegrész helyébe az „a Közigazgatási Személyügyi és Képzési Központnak” szöveg lép.

(3) Az R2. 3.  § (3) bekezdésében az „a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnak”
szövegrész helyébe az „a Közigazgatási Személyügyi és Képzési Központnak” szöveg lép.

14.  § (1) 2010. május 16-án hatályát veszti a 9–12.  §.
(2) 2010. július 2-án hatályát veszti a 13.  §.
(3) Ez a § 2010. július 3-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 154/2010. (V. 4.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a gazdasági
együttmûködésrõl  szóló megállapodás kihirdetésérõl

1.  § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa
között a gazdasági együttmûködésrõl  szóló megállapodás (a továb biak ban: Megállapodás) kötelezõ hatályának
elismerésére.

2.  § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3.  § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvû szövege a következõ:

„AGREEMENT
between the Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers
of the Republic of Albania on Economic Cooperation

The Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of the Republic of Albania (hereinafter
referred to as the „Contracting Parties”),
– Desirous of enhancing the long-standing relationship between their countries,
– Wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations,
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– With the intention of developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological
cooperation on the basis of mutual benefit,

– With the conviction that the deepening of the contractual framework establishes favourable conditions and
suitable basis for further cooperation,

– Within the framework of the respective legislation in force in the two countries and in full conformity with their
international obligations,

have agreed as follows:

Article 1
The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation, the expansion and
diversification of mutually advantageous economic cooperation in all fields relevant to economic development.

Article 2
The Contracting Parties, considering the current state and perspectives of their economic relation, agreed that
favourable conditions for long-term co-operation exist, inter alia, in the following areas:
– Primary agricultural production, food processing industry, processing and storage of agricultural products

especially foodstuff;
– Building of new energy facilities and rehabilitation of the existing power plants;
– Electrical equipment and appliances;
– Electronic and electrotechnical industry;
– Exploration, production, preparation, treatment and further processing as well as marketing of minerals and

mining products;
– Chemical and petrochemical industry;
– Packaging technology;
– Environment;
– Water management;
– Forestry and wood processing industry;
– Health care, medical technology, medical and pharmaceutical industry;
– Human resource development;
– Labour policy and employment;
– Cooperation between small and medium-sized business;
– Info communication technology;
– Transport, especially transport management and development of the transport infrastructure;
– Communal infrastructure;
– Research and Development.
The Contracting Parties upon mutual interest may extend the application of this Agreement on new areas of
cooperation e.g. tourism on suggestion of respective institutions.

Article 3
The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation through appropriate means,
such as:
– Cooperation in the field of European integrations, with the aim of fulfilling the economic criteria from acquies

communautaire,
– Promoting the links and strengthening the cooperation between the economic policy-makers, government

institutions, professional organizations, business federations, chambers, regional and local entities, encouraging
the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other
economic and technical delegations,

– Exchanging information on development priorities and facilitating the participation of business operators
in development projects,

– Expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business
communities of the two countries, encouraging the visits, meetings and other interactions between individuals
and enterprises,
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– Exchanging business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business
events, seminars, symposia and conferences,

– Promoting the stronger participation of small and medium-sized enterprises in bilateral economic relations,
– Encouraging the cooperation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of

mutual interest,
– Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts and strengthen their

cooperation respectively,
– Encouraging investment activities, the foundation of joint ventures, establishment of company representations

and branch offices,
– Promotion of inter-regional cooperation and cooperation on international level in issues of mutual interest.

Article 4
Upon conclusion of this Agreement a „Joint Commission” shall be established that shall be convened upon request of
the Contracting Parties regularly and alternately in the Republic of Hungary and in the Republic of Albania.
The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:
– Discussion of the development of the bilateral economic relations,
– Identifying new possibilities for the further development of the future economic cooperation,
– Drawing up suggestions and finding solutions for the improvement of the terms for the economic cooperation,
– Making proposals for the application of the Agreement,
– Reviewing the implementation of the Agreement.
Differences of opinion between the Contracting Parties on the implementation or interpretation of this Agreement are 
to be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5
This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the
European Union, and is subject to those obligations. Consequently the provisions of this Agreement shall not be
invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the
obligations of the Republic of Hungary arising from the Treaty of Accession, the Treaties on which the European Union
is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union.
The provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to
invalidate, amend or otherwise affect the obligations imposed by the agreements between the Republic of Albania
and the European Community.

Article 6
This Agreement shall enter into force upon the thirtieth day after the receipt of the last notification indicating the
completion of the required legal procedures of both countries and shall be in force for a period of three years.
Thereafter it shall be extended automatically for successive one year periods unless either Contracting Party notifies
the other, in writing, of its intention to terminate it three months prior to its expiry.
This Agreement may be modified by written mutual consent of the Contracting Parties; the amendments shall come
into force in accordance with the procedures established in the first paragraph of this Article.

Done at  Tirana, on this 26th day of March 2010, in two originals in the Hungarian, Albanian and English languages, all
texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation and implementation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT FOR THE COUNCIL OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC OF HUNGARY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA
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MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között
a gazdasági együttmûködésrõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa (a továb biak ban: a „Szerzõdõ Felek”)
– Attól az óhajtól vezérelve, hogy továbberõsítsék az országaik között fennálló hosszú távú kapcsolatot,
– Azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és megerõsítsék már meglévõ hagyományos gazdasági kapcsolataikat,
– Kifejezve szándékukat a gazdasági, ipari, mûszaki és technológiai együttmûködés kölcsönös elõnyökön nyugvó

fejlesztésére és megerõsítésére,
– Azzal a meggyõzõdéssel, hogy a szerzõdéses keret elmélyítése kedvezõ feltételeket és megfelelõ alapot teremt

a további együttmûködéshez,
– Az országokon belül hatályos vonatkozó jogi kereteken belül és a nemzetközi kötelezettségeknek teljes

mértékben eleget téve,
a következõkben állapodnak meg:

1. Cikk
A Szerzõdõ Felek vonatkozó jogi kereteiken belül elõsegítik a kölcsönösen elõnyös gazdasági együttmûködés
kibõvítését és diverzifikációját a gazdasági fejlõdés szempontjából lényeges területeken.

2. Cikk
Figyelembe véve gazdasági kapcsolatuk jelenlegi helyzetét és kilátásait, a Szerzõdõ Felek megállapodtak, hogy
többek között a következõ területeken kínálkoznak kedvezõ feltételek a hosszú távú gazdasági együttmûködés
számára:
– Elsõdleges mezõgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, mezõgazdasági termékek, különösen élelmiszerek

feldolgozása és tárolása;
– Új energialétesítmények építése és a létezõ erõmûvek rehabilitációja;
– Elektromos berendezések és készülékek;
– Elektronikai és elektrotechnikai ipar;
– Ásványi anyagok és bányászati termékek feltárása, kitermelése, elõkészítése, kezelése és további feldolgozása,

 illetve forgalmazása;
– Vegyipar és petrokémiai ipar;
– Csomagolástechnika;
– Környezetvédelem;
– Vízgazdálkodás;
– Erdészet és fafeldolgozás;
– Egészségügy, gyógyászati technikák, gyógyászati és gyógyszeripar;
– Emberi erõforrások fejlesztése;
– Munkaügyek és foglalkoztatás;
– Együttmûködés kis- és közepes vállalkozások között;
– Info-kommunikációs technológia;
– Szállítmányozás, különösen a szállítmányozási infrastruktúra kezelése és fejlesztése;
– Kommunális infrastruktúra;
– Kutatás-fejlesztés.
Kölcsönös érdek esetén a Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás hatályát a vonatkozó intézmények javaslatára olyan új
együttmûködési területekre is kiterjeszthetik, mint például a turizmus.

3. Cikk
A Szerzõdõ Felek együttmûködésük kiszélesítésére és megerõsítésére többek között a következõ eszközökkel tesznek
kísérletet:
– Együttmûködés az európai integrációk területén a közösségi vívmányokból következõ gazdasági kritériumok

teljesítése céljából,
– A kapcsolatok elõsegítése és az együttmûködés megerõsítése a gazdaságpolitikusok, kormányintézmények,

szakmai szervezetek, üzleti szövetségek, kamarák, regionális és helyi szervezetek között, a kölcsönös érdeklõdésre 
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számot tartó információk cseréje, valamint a felek képviselõinek és egyéb gazdasági és mûszaki küldöttségeinek
látogatásai,

– Információcsere a fejlesztési prioritásokról, valamint az üzleti élet szereplõinek a fejlesztési projektekben  való
részvételének lehetõvé tétele,

– Új kapcsolatok létrejöttének elõsegítése,  illetve a meglévõk kiszélesítése a két ország üzleti közösségei között,
valamint az egyének és vállalkozások közötti látogatások, találkozók és egyéb rendezvények ösztönzése,

– Üzleti információk cseréje,  illetve a vásárokon, kiállításokon, üzleti eseményeken, szemináriumokon,
szimpóziumokon és konferenciákon  való részvétel ösztönzése,

– A kis- és közepes vállalatoknak a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban  való jelentõsebb részvételének elõsegítése,
– Együttmûködés elõsegítése a konzultációs, marketing, tanácsadói és szakértõi szolgáltatásokban a kölcsönös

érdeklõdésre számot tartó területeken,
– A pénzintézetek és a bankszektor ösztönzése szorosabb kapcsolatok létesítésére,  illetve együttmûködésük

megerõsítésére,
– A beruházási tevékenységek ösztönzése, vegyes vállalatok alapítása, vállalati képviseletek és fiókirodák létesítése,
– Régióközi együttmûködés és a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó kérdésekben a nemzetközi együttmûködés

elõsegítése.

4. Cikk
A jelen Megállapodás alapján „Vegyes Bizottság” jön létre, amelyet kérésre a Szerzõdõ Felek rendszeresen és felváltva
a Magyar Köztársaságban és az Albán Köztársaságban hívnak össze.
A Vegyes Bizottság feladatai közé különösen a következõk tartoznak:
– A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlõdésének megvitatása,
– Új lehetõségek meghatározása a jövõbeli gazdasági együttmûködés továbbfejlesztésére,
– Javaslatok kidolgozása és megoldások feltárása a gazdasági együttmûködés feltételeinek javítására,
– Ajánlások megtétele a Megállapodás alkalmazására,
– A Megállapodás végrehajtásának áttekintése.
A Szerzõdõ Feleknek a jelen Megállapodás végrehajtásával vagy értelmezésével kapcsolatos nézeteltéréseit a Vegyes
Bizottság keretén belül kell rendezni.

5. Cikk
A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából
fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetõk
vagy értelmezhetõk úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják
Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerzõdéssel vállalt, az Európai Unió alapját képezõ szerzõdésekbõl,
valamint általában véve az Európai Unió elsõdleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.
A jelen Megállapodás rendelkezései sem részben, sem egészben nem említhetõk vagy nem értelmezhetõk úgy, hogy
azok érvénytelenítik, módosítják, vagy más módon érintik az Albán Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött 
megállapodásokból eredõ kötelezettségeket.

6. Cikk
A jelen Megállapodás a hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogrendi eljárások teljesítésérõl  szóló utolsó írásos
értesítés kézhezvételét követõ 30. napon lép hatályba. A jelen Megállapodás 3 évre szól, hatálya automatikusan
további egy-egy évvel meghosszabbodik, amennyiben diplomáciai úton a Szerzõdõ Felek egyike sem értesíti a másik
Felet a Megállapodás hatályának lejárta elõtt 3 hónappal a Megállapodás felmondásának szándékáról.
A jelen Megállapodás rendelkezései a Szerzõdõ Felek kölcsönös megegyezése alapján módosíthatók vagy
kiegészíthetõk; a módosítások a jelen cikk elsõ bekezdésében meghatározott eljárásoknak meg fele lõen lépnek életbe.

Készült Tiranában, 2010. március 26. napján két eredeti példányban magyar, albán és angol nyelven, melyek
mindegyike egyaránt hiteles. Eltérõ értelmezés és végrehajtás esetében az angol változat az irányadó.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA RÉSZÉRÕL MINISZTERTANÁCSA RÉSZÉRÕL”
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4.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3.  §-a a Megállapodás 6. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint e rendelet 2–3.  §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak

ismertté válását köve tõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külgazdaságért felelõs miniszter gondoskodik.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 155/2010. (V. 4.) Korm. rendelete
az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl 
 szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdésének a)–b) pontjaiban megállapított feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról  szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdésének v) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1.  § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl  szóló 242/2006.
(XII. 5.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 3.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés (a továb biak ban: EK Szerzõdés) 87. cikkének
(1) bekezdése és az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra  való alkalmazásáról  szóló 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás;
2. általános elvek: az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával meg valósuló, és egyes
nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és
mûködésérõl  szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 17.  §-ában foglalt, a monitoring tevékenységre vonatkozó
általános elvek;
3. együttmûködési megállapodások: a 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Norvég Királyság Kormánya
és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
2004–2009 közötti végrehajtásáról  szóló együttmûködési megállapodás, valamint egyrészrõl az Izlandi Köztársaság
Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészrõl a Magyar
Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti
végrehajtásáról  szóló együttmûködési megállapodás;
4. elõ ze tes (ex-ante) ellenõrzés: valamely dokumentációnak az abban foglalt eljárási cselekmények megkezdését
megelõzõ ellenõrzése;
5. Finanszírozási Mechanizmus Iroda (a továb biak ban: FMI): a finanszírozási mechanizmusok végrehajtását
a támogatást nyújtó EGT országok,  illetve Norvégia részérõl koordináló és felügyelõ intézmény;
6. finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok: az FMI által kiadott, a finanszírozási mechanizmusokra
vonatkozó elõ írások;
7. forráslehívás: azon tevékenységek elnevezése, melyek eredményeképpen a támogatás összege rendelkezésre áll
a lebonyolítási bankszámlákon annak érdekében, hogy a projektgazda támogatásra jogosult számlái vagy egyéb,
a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatai alapján õt megilletõ támogatás összege,  illetve
a folyósítandó elõleg átutalásra kerüljön;
8. hitelesítési jelentés: a projektenkénti elszámolás megfelelõségének alátámasztása érdekében a Kifizetõ Hatóság által 
meghatározott formátumban a projekt-elõrehaladási jelentéssel együtt a Kifizetõ Hatóság részére benyújtandó
jelentés;
9. hitelesítést végzõ szervezet: önálló projektek és pályázati alap esetén a Végrehajtó Ügynökség, Technikai
Segítségnyújtás (a továb biak ban: TA) projekt esetén a Nemzeti Kapcsolattartó;
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10. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 685.  §-ának b) pontjában meghatározott
természetes személyek;
11. kiemelt támogatási terület: a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005.
június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról  szóló együttmûködési 
megállapodás, valamint egyrészrõl az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya,
a Norvég Királyság Kormánya, másrészrõl a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT
Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról  szóló együttmûködési megállapodás (a továb-
 biak ban együtt: együttmûködési megállapodások) „B”,  illetve „C” mellékletében felsorolt területek;
12. Kifizetõ Hatóság: az együttmûködési megállapodások „A” mellékletében felsorolt feladatok ellátására létrehozott
szerv, amely a Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyezõ Iroda szervezeti keretei közt mûködik;
13. „Négy szem elve”: az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy felülvizsgálja;
14. Nemzeti Kapcsolattartó (National Focal Point): az együttmûködési megállapodásokban meghatalmazott szervezet,
amely teljes egészében felelõs a finanszírozási mechanizmusok magyarországi mûködéséért, jelenleg ezt a feladatot
nemzetközi megállapodás alapján az NFÜ látja el;
15. önálló projekt (individual project): meghatározott célra rendelt, meghatározott szerepet betöltõ feladatok egy
egységet képezõ sorozata;
16. pályázati alap (block grants): meghatározott célra rendelt támogatási összeg, amelyet egy támogatásközvetítõ
szervezet oszt szét további pályáztatással;
17. partner: a projekt cél(ok) meg valósításában a cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint a költségvetésnek
meg fele lõen részt vállaló fél;
18. Projekt Döntõbizottság: az együttmûködési megállapodásokban meghatározott összetételû szerv, amely
kiválasztja az FMI-hoz benyújtandó, támogatásra javasolt projektek körét;
19. projektgazda (project promoter): önálló projekt és TA projekt esetében a támogatásban részesülõ szervezet,
pályázati alap esetében a támogatásközvetítõ szervezet;
20. szakmai teljesítésigazoló: feladatait a Végrehajtó Ügynökség látja el, a TA projekt esetében a szakmai
teljesítésigazoló a Nemzeti Kapcsolattartó;
21. támogatási ajánlat (grant offer letter): a Nemzeti Kapcsolattartó által támogatásra javasolt és az adományozó
Norvég Külügyminisztérium,  illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus Bizottság által elfogadott pályázatokra
vonatkozó, az adományozó által megküldött, a támogatás nyújtásának részletes feltételeit tartalmazó dokumentum;
22. támogatási megállapodás (grant agreement): egyrészrõl az adományozó Norvég Külügyminisztérium,  illetve
az EGT Finanszírozási Mechanizmus Bizottság, másrészrõl a Nemzeti Kapcsolattartó között létrejött kétoldalú
megállapodás, amely adott projektre vonatkozóan rögzíti a támogatás és a projektvégrehajtás feltételeit;
23. támogatási szerzõdés: adott pályázati alap támogatásközvetítõ szervezete és az általa további pályáztatással
kiválasztott nyertes pályázók (végsõ kedvezményezettek) által kötött, a pályázati alapból elnyert támogatás
felhasználását szabályozó szerzõdés;
24. támogatásközvetítõ szervezet (intermediary): pályázati alap projektgazdája, a pályázati alapot kezelõ, az annak
keretében rendelkezésre álló támogatást további pályáztatással szétosztó szervezet;
25. végrehajtási szerzõdés (implementation contract): a Végrehajtó Ügynökség és a projektgazda között, a támogatási
megállapodás alapján kötött szerzõdés, amely rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit a projekt végrehajtására
vonatkozóan;
26. végsõ kedvezményezett: pályázati alap esetében a támogatásközvetítõ szervezet által meghirdetett pályázaton
nyertes szervezet – az állami támogatásokra vonatkozó szabályok esetén azonban végsõ kedvezményezetten
a projektgazdát is érteni kell;
27. Végrehajtó Ügynökség: Az együttmûködési megállapodások „A” mellékletében felsorolt feladatokat ellátó
szervezet, mely a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
(a továb biak ban: VÁTI Nonprofit kft.) keretein belül mûködik.”

2.  § Az R. 3.  § (2) bekezdés 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„15. környezetvédelem: minden olyan intézkedés, amely fizikai környezetünknek vagy természeti erõforrásainknak
a végsõ kedvezményezett saját tevékenységei által történõ károsodásának felszámolására vagy megakadályozására,
e károsodás bekövetkezése kockázatának csökkentésére,  illetve a természeti erõforrások hatékonyabb felhasználására 
irányul, beleértve az energiamegtakarítási intézkedéseket és a megújuló energiaforrások használatát is;”
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3.  § Az R. 8.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Pályázati alap formában benyújtott pályázat esetén a támogatásközvetítõ szervezet legfeljebb 2 000 000 euró
támogatási összegre nyújthat be pályázatot, a végsõ kedvezményezett a támogatásközvetítõ szervezet által kiírt
pályázaton legalább 10 000 és legfeljebb 250 000 euró támogatást igényelhet.”

4.  § Az R. 21.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A pályázatok értékelésére két független értékelõ és ezek minõségbiztosítása alkalmazásával, az együttmûködési
megállapodásokban foglalt célkitûzésekkel és elvekkel összhangban, pontozásos módszerrel, elsõsorban az alábbi
szempontok alapján kerül sor:]
„a) a pályázat mennyire illeszkedik az együttmûködési megállapodások „B” és „C” mellékleteiben felsorolt kiemelt
területekhez,  illetve célterületekhez,”

5.  § Az R. 26.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A végrehajtási szerzõdést egyrészrõl a Végrehajtó Ügynökség, másrészrõl a projektgazda írja alá, a Nemzeti
Kapcsolattartó ellenjegyzése mellett.”

6.  § (1) Az R. 27.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép
„(3) A Végrehajtó Ügynökség a projektgazda módosítási kérelmét saját véleményével együtt továbbítja a Nemzeti
Kapcsolattartónak.”

(2) Az R. 27.  § (4) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Nemzeti Kapcsolattartó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy]
„a) a módosítási javaslat a projekt hatékony végrehajtásához szükséges és azt meg fele lõen biztosítja, a javaslatot saját 
jóváhagyásával végleges jóváhagyásra a támogatási megállapodás módosítási kérelmével együtt megküldheti
az FMI-nak;”

7.  § (1) Az R. 28.  § (1) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A projektgazda köteles a végrehajtási szerzõdés módosítását a módosítás okáról és körülményeirõl  való
tájékoztatással a Végrehajtó Ügynökségnél írásban kezdeményezni, ha a végrehajtási szerzõdésben meghatározott
célok, eredmények nem változnak, de”

(2) Az R. 28.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) a projekt végrehajtásának végrehajtási szerzõdésben meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése
huszonnégy hónapot meg nem haladó mértékben változik,”

8.  § Az R. 28.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A végrehajtási szerzõdés (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti módosítása jóváhagyásáról a Végrehajtó Ügynökség
saját hatáskörben dönt. E döntésérõl, annak indokolásával együtt a Végrehajtó Ügynökség azonnal tájékoztatja
a Nemzeti Kapcsolattartót.”

9.  § Az R. 32.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés felfüggesztésére kerül sor]
„a) ha a projekt végrehajtása nem a végrehajtási szerzõdésben foglaltaknak meg fele lõen történik,”

10.  § Az R. 33.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A végrehajtási szerzõdés megszüntetése esetén a projektgazdának a már folyósított támogatás teljes összegét
vissza kell fizetnie a Végrehajtó Ügynökség tájékoztatásának meg fele lõen.”

11.  § (1) Az R. 34.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Kapcsolattartó
a) megköti a támogatási megállapodásokat,
b) ellenjegyzi a végrehajtási szerzõdést,
c) a 27.  § (4) bekezdésével összhangban továbbíthatja a Végrehajtó Ügynökség által elõ ze tesen ellenõrzött
szerzõdésmódosítási kérelmeket az FMI részére,
d) jóváhagyja a 40.  § (1) bekezdésben felsorolt jelentéseket,
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e) a projektzáró jelentésben összefoglalót készít a projektrõl,
f) megszervezi és vezeti a monitoring bizottsági üléseket,
g) véglegesíti az Éves Jelentést és benyújtja az FMI részére,
h) megrendezi és elnököli az éves megbeszéléseket,
i) elkészíti a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó költségvetési elõirányzat tervezetét,
j) a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozóan az Egységes Monitoring Információs Rendszerben (a továb biak ban: 
EMIR) modulokat fejlesztet és mûködtet,
k) biztosítja a kifizetendõ támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási forint bankszámlákon, annak
érdekében, hogy a projektgazda jóváhagyott kifizetési igénylése alapján a támogatás összege,  illetve a folyósítandó
elõleg átutalásra kerüljön,
l) TA projekt esetében ellátja a szakmai teljesítésigazolást.”

(2) Az R. 34.  § (3) bekezdése m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„m) eljárásrendjének megfelelõ mértékben ellenõrzi a kifizetési kérelmeket, majd összeállítja a szükséges doku-
mentumokat,”

(3) Az R. 34.  § (4) bekezdése c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) igazolja a Nemzeti Kapcsolattartó által benyújtott elszámolásokat és továbbítja azokat az FMI részére,”

12.  § Az R. 37. és 38.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„37.  § (1) A finanszírozási mechanizmusok által támogatott projektek közbeszerzési eljárásai tekintetében a projekt-
gazda, partnerség esetén a partner jár el ajánlatkérõként.
(2) A Végrehajtó Ügynökség ellenõrzi a közbeszerzési eljárások lebonyolítását a közbeszerzésre vonatkozó jog-
szabályoknak  való megfelelés és a mûszaki minõségbiztosítás szempontjából. Annak érdekében, hogy a Végrehajtó
Ügynökség e feladatát el tudja látni, a projektgazda együttmûködik a Végrehajtó Ügynökséggel, mind saját és mind
partnere nevében. Ennek során benyújtja a Végrehajtó Ügynökséghez a közbeszerzési eljárás dokumentumait
elõ ze tes ellenõrzésre a közbeszerzési eljárás megindítását, valamint a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését
megelõzõen.
38. § A projektgazda, ille tõ leg a partner biztosítja, hogy a Végrehajtó Ügynökség a közbeszerzési ajánlatok bontása
és bírálata során megfigyelõként jelen lehessen. A Végrehajtó Ügynökség megfigyelõje a bírálat menetérõl jelentést
készít a Végrehajtó Ügynökség vezetõje számára, a jelentést egyidejûleg a projektgazdának is megküldi.”

13.  § (1) Az R. 40.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A projektgazda a projekt végrehajtásáról a következõ jelentéseket készíti:]
„b) kibõvített projekt-elõrehaladási jelentés,”

(2) Az R. 40.  § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jelentéstételi kötelezettség kezdõ idõpontja minden projekt esetében a támogatási ajánlatban meghatározott
idõpont.”

14.  § (1) Az R. 41.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A projektgazda projekt-elõrehaladási jelentéseket készít, amelyek a Nemzeti Kapcsolattartó monitoring tevékeny-
ségének és a Kifizetõ Hatóság lehívási kérelmének alapjául szolgálnak. A projekt-elõrehaladási jelentést a végrehajtási
szerzõdésben meghatározott végrehajtási ütemezésnek meg fele lõen kell elkészíteni, és a jelentéseknek legalább
három hónapot kell átfogniuk. A projektgazda a projekt-elõrehaladási jelentéssel együtt köteles kifizetési kérelmet
benyújtani. A projekt-elõrehaladási jelentés benyújtásának határideje legkésõbb a végrehajtási ütemezés szerinti
beszámolási idõszakot követõ 30. nap. Amennyiben a projektgazda a beszámolási idõszakot köve tõen kapja meg
az aktualizált projekt-elõrehaladási jelentést, akkor a kézhezvételtõl számított 30 napon belül köteles a projekt-
elõrehaladási jelentést benyújtani.”

(2) Az R. 41.  § (2) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[A projekt-elõrehaladási jelentések tartalmazzák]
„h) a végrehajtási szerzõdésben megfogalmazott speciális feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat.”

15.  § (1) Az R. 42.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A projektgazda évente egyszer, az FMI által meghatározott beszámolási idõszakra nézve kibõvített projekt-
elõrehaladási jelentést készít, amelynek tartalma és elkészítésének menete a 41.  §-ban meghatározottakon túl
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kiegészül az FMI által a projekt elõrehaladása szempontjából fontosnak ítélt horizontális kérdésekkel. A kibõvített
projekt-elõrehaladási jelentés benyújtásának határideje legkésõbb az adott beszámolási idõszakot követõ 30. nap”

(2) Az R. 42.  § (2) bekezdés bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés szerinti évente készített kibõvített projekt-elõrehaladási jelentés tartalmazza”

16.  § Az R. 45. és 46.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„45.  § (1) A projekt végrehajtása során készített valamennyi, a 41–43.  §-ban meghatározott jelentést a projektgazda
a Végrehajtó Ügynökséghez nyújtja be.
(2) A projekt-elõrehaladási jelentések esetében a Végrehajtó Ügynökség a projekt-elõrehaladási jelentést az
adminisztratív és pénzügyi ellenõrzést, valamint a szakmai teljesítésigazolást köve tõen a kapcsolódó dokumentu-
mokkal továbbítja a Nemzeti Kapcsolattartónak. A Nemzeti Kapcsolattartó a dokumentáció beérkezését követõ
10 munkanapon belül jóváhagyja a projekt-elõrehaladási jelentést, ellenjegyzi a hitelesítési jelentést, és továbbítja
a dokumentációt a Kifizetõ Hatóságnak, aki megküldi azt az FMI-nek.
(3) A projektzáró jelentést a projektgazda benyújtja a Végrehajtó Ügynökségnek, aki adminisztratív és pénzügyi
ellenõrzést, valamint a szakmai teljesítésigazolást köve tõen továbbítja a Nemzeti Kapcsolattartónak. A Nemzeti
Kapcsolattartó a projektzáró jelentést jóváhagyja, valamint összefoglaló értékelést ad a projekt sikerességérõl
a projektzáró jelentésben szereplõ adatok és a projekt végrehajtása során szerzett saját tapasztalatai alapján, majd
továbbítja a Kifizetõ Hatóságnak, aki megküldi azt az FMI-nek.
46. § (1) Ha a projektgazda a projekt-elõrehaladási jelentés vagy a projektzáró jelentés tekintetében jelentési
kötelezettségét határidõben nem teljesíti, a Végrehajtó Ügynökség írásban felszólítja a jelentési kötelezettségének
15 napon belül történõ teljesítésére.
(2) Ha a projektgazda jelentési kötelezettségének az (1) bekezdés szerinti határidõig sem tesz eleget, a Végrehajtó
Ügynökség javaslatot tesz a Nemzeti Kapcsolattartónak a támogatás felfüggesztésére, indokolt esetben a támogatási
megállapodás megszüntetésére és a korábban már átutalt támogatási részletek visszafizetésének kezdeményezésére.
(3) Amennyiben a Végrehajtó Ügynökség megállapítja, hogy a jelentés nem a megfelelõ formában készült vagy
hiányos, 15 napos határidõ tûzésével a projektgazdát hiánypótlásra szólítja fel. Ugyanahhoz a projekt-elõrehaladási
jelentéshez maximum 2 alkalommal biztosít a Végrehajtó Ügynökség hiánypótlási lehetõséget. A hiánypótlás nem
vagy nem megfelelõ teljesítése esetén a (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A Végrehajtó Ügynökség tájékoztatja a projektgazdát, hogy a támogatás kifizetése érdekében milyen korrekciós
lépéseket kell tennie, amennyiben a projektjelentések bármelyike alapján azt állapítja meg, hogy a célokhoz mért
elõrehaladás nem kielégítõ, vagy az elvégzett tevékenységek nem állnak összhangban
a) a támogatási megállapodásban,  illetve a végrehajtási szerzõdésben foglalt,
b) a közbeszerzésre vonatkozó,
c) a továbbpályáztatásra vonatkozó,
d) a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos elõ írások bármelyikével.
(5) Amennyiben az elvégzett tevékenységek és a (4) bekezdés a)–d) pontjában foglalt elõ írások összhangja korrekciós
lépésekkel nem állítható helyre, a Végrehajtó Ügynökség kezdeményezi a támogatás felfüggesztését vagy a végre-
hajtási szerzõdés – a korábban átutalt támogatási részletek visszafizetésének elrendelése melletti – megszüntetését.”

17.  § Az R. 49.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„49.  § A Nemzeti Kapcsolattartó, a Végrehajtó Ügynökség és a Kifizetõ Hatóság kötelesek az e rendelet hatálya alá
tartozó eljárások során a 34.  § (2) bekezdésének j) pontjában említett EMIR monitoring tevékenységet támogató
alkalmazásait használni, a pályázatok és projektek,  illetve a végrehajtás adatait abban nyilvántartani.”

18.  § Az R. 52.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„52.  § A támogatásközvetítõ szervezetek a pályázati alap keretében rendelkezésükre álló összeg végsõ kedvez-
ményezetteit nyílt pályáztatási eljárással választják ki. A támogatásközvetítõ szervezetek által lebonyolított
pályáztatási eljárást a Végrehajtó Ügynökség felügyeli.”

19.  § Az R. 53.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53.  § (1) A végsõ kedvezményezettek kiválasztásának eljárásrendjét és a pályázati dokumentációt a Végrehajtó
Ügynökség a pályázat közzétételét megelõzõen jóváhagyja.
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(2) A támogatásközvetítõ szervezet biztosítja, hogy a Végrehajtó Ügynökség a pályázati bíráló bizottságba meg-
figyelõt delegálhasson. A Végrehajtó Ügynökség megfigyelõje a bírálatról jelentést készít a Végrehajtó Ügynökség
vezetõje számára, a jelentést egyidejûleg a pályázati bíráló bizottság elnökének és a támogatásközvetítõnek is
eljuttatja. Amennyiben a Végrehajtó Ügynökség megfigyelõje eljárásrendi szabálytalanságot észlel, ezt jelentésében
jelzi a Végrehajtó Ügynökség vezetõjének és a pályázati bíráló bizottság elnökének.”

20.  § Az R. 54.  § (1) bekezdés bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A végsõ kedvezményezettek kiválasztása során a támogatásközvetítõ szervezet a következõ alapelvek szerint jár el:”

21.  § Az R. 55.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55.  § A támogatásközvetítõ szervezet a Végrehajtó Ügynökség részére a pályázók értesítését megelõzõen megküldi
a pályázatok értékelésérõl készített teljes dokumentációt, a nyertes pályázatok listáját, valamint a támogatási szerzõ-
dések tervezetét. A támogatási szerzõdéseket a támogatásközvetítõ szervezet a nyertes végsõ kedvezményezettekkel
csak azt köve tõen kötheti meg, hogy a Végrehajtó Ügynökség a támogatási szerzõdések tervezetét jóváhagyta.”

22.  § Az R. 56.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatásközvetítõ szervezet a pályázati alap lebonyolításáért, a végsõ kedvezményezettek közbeszerzési
eljárásainak lebonyolításáért, és a végsõ kedvezményezettek ellenõrzéséért teljes felelõsséggel tartozik.”

23.  § Az R. 57. és 58.  §-a, valamint az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„A Technikai Segítségnyújtás
57. § (1) A TA keretbõl a finanszírozási mechanizmusok lebonyolításában részt vevõ, az együttmûködési meg-
állapodásokban meghatározott hazai intézmények a finanszírozási mechanizmusok végrehajtása, monitorozása
és ellenõrzése során felmerülõ költségeiket fedezhetik.
(2) A TA keret pontos összegét a TA keretrõl  szóló támogatási megállapodás határozza meg a Finanszírozási
Mechanizmus Bizottság,  illetve a Norvég Külügyminisztérium döntése alapján.
58. § (1) A TA keretre történõ pályázást a lebonyolításban részt vevõ intézmények összehangolják. A TA forrásra
elszámolható kiadások az 59.  § (1) bekezdése szerinti költségvetési elõirányzat terhére teljesíthetõk. Az elõirányzatról
csak olyan kiadások finanszírozhatók, amelyek az érintett költségvetési fejezetek intézményi elõirányzataiból nem
részesülnek,  illetve nem részesülhetnek támogatásban.
(2) A Nemzeti Kapcsolattartó gondoskodik a támogatási összegek kifizetésérõl a TA projekt projektgazda számlája
javára a 67. és a 68.  §-ában foglaltak szerint. A Nemzeti Kapcsolattartó által meg valósított TA projektekre vonatkozóan
a 65.  §-t nem kell alkalmazni, valamint a Nemzeti Kapcsolattartó fizetési kötelezettséget szállító részére is teljesíthet
központi költségvetési forrásból.
(3) A TA projekt végrehajtása során felmerült költségeket a Nemzeti Kapcsolattartó hitelesíti.
(4) A 40–46.  § rendelkezései a következõ eltérésekkel alkalmazandóak:
a) a Végrehajtó Ügynökség feladatait a Nemzeti Kapcsolattartó látja el,
b) a 41.  § szerinti jelentéseknek TA esetén legalább negyedéves idõszakot kell átfogniuk,
c) kifizetési kérelem alatt a Kifizetõ Hatóság által a Nemzeti Kapcsolattartónak benyújtott lehívási kérelmet kell érteni.”

24.  § Az R. 64.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„64.  § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a Magyar Állam-
kincstárban, amely az elõlegfizetéshez és a támogatások utólagos megtérítéséhez szükséges központi költségvetési
forrás biztosítására, finanszírozási mechanizmusok támogatásainak megelõlegezésére szolgál.
(2) A fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla felett a Nemzeti Kapcsolattartó rendelkezik.
(3) A fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlát a kettõs aláírási rendszer alkalmazásával kell mûködtetni.
(4) A fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla vezetésével kapcsolatos bárminemû költség elszámolása
közvetlenül a központi költségvetés, Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások 
alcím terhére történik.
(5) A bankszámláról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.
(6) Az EMIR-ben kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre átadni a Magyar
Államkincstár részére.
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(7) Amennyiben az EMIR nem biztosítja az adott átutalási megbízás rögzítését, akkor az érintett felelõs szervezet
mûködési kézikönyvében részletezett megfelelõ dokumentáltság mellett az átutalási megbízás kiállítása az EMIR-en
kívül is, elektronikus utalás nélkül papír alapon is rendezhetõ. Ez esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell
az EMIR-en kívüli utalás dokumentálásának alátámasztását.”

25.  § Az R. a következõ 64/A.  §-sal egészül ki:
„64/A.  § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó gondoskodik lebonyolítási bankszámlák megnyitásáról a Magyar Állam-
kincstárban.
(2) Kizárólag lebonyolítási forint bankszámla használható a projektgazda támogatásra jogosult költségeinek meg-
térítésére, a projektgazda részére folyósítandó elõleg kifizetésére, Technikai Segítségnyújtás keret felhasználása
esetén a szállítók részére történõ kifizetés teljesítésére,  illetve a projektgazda által bármilyen jogcímen történõ
visszafizetésre. A Technikai Segítségnyújtás keret felhasználására külön lebonyolítási számla kerül megnyitásra.
(3) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.
(4) A bankszámlák vezetésével kapcsolatos bárminemû költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetés,
Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére történik.
(5) A bankszámlának év végével nem maradhat egyenlege, ezért a bankszámla fölött rendelkezõknek legkésõbb
a december havi utolsó elõtti banki munkanapon gondoskodniuk kell az egyenlegnek a vonatkozó elõirányzat-
felhasználási keretszámlára történõ visszavezetésérõl.
(6) A lebonyolítási bankszámlák felett a Nemzeti Kapcsolattartó rendelkezési jogot biztosíthat a Végrehajtó Ügynökség 
részére.
(7) A bankszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.
(8) Az EMIR-ben kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre átadni a Magyar
Államkincstárnak.
(9) A Magyar Államkincstár azon bankszámlákról, melyek felett a Végrehajtó Ügynökség is rendelkezik, a bankszámla-
kivonatot két eredeti példányban állítja elõ. Az egyik példányt a Végrehajtó Ügynökségnek, a másik példányt
a Nemzeti Kapcsolattartót mûködtetõ központi költségvetési szerv részére küldi meg.
(10) A Magyar Államkincstár azon bankszámlákról, melyek felett csak a Nemzeti Kapcsolattartó rendelkezik, egy
eredeti példányt állít elõ, és ezen példányt megküldi a Nemzeti Kapcsolattartót mûködtetõ központi költségvetési
szerv részére.
(11) Amennyiben az EMIR nem biztosítja az adott átutalási megbízás rögzítését, akkor az érintett felelõs szervezet
mûködési kézikönyvében részletezett megfelelõ dokumentáltság mellett az átutalási megbízás kiállítása az EMIR-en
kívül is, elektronikus utalás nélkül papír alapon is rendezhetõ. Ez esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell
az EMIR-en kívüli utalás dokumentálásának alátámasztását.”

26.  § Az R. 66.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„66.  § A 63–64/A.  §-okban említett (bank)számlákhoz kapcsolódó, a Magyar Államkincstár által kiállított (bank)számla-
kivonatok adatainak naprakész pénzügyi nyilvántartásáról az EMIR-ben a (bank)számla felett rendelkezõ fél
gondoskodik.”

27.  § Az R. 67.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Forráslehívás
67. § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó biztosítja a támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási bank-
számlákon, annak érdekében, hogy a projektgazda támogatásra jogosult számlái vagy egyéb, a gazdasági eseményt
hitelesen dokumentáló bizonylatai alapján õt megilletõ támogatás összege,  illetve a folyósítandó elõleg átutalásra
kerüljön.
(2) Minden egyes forráslehívási folyamat során a Nemzeti Kapcsolattartó vagy a Végrehajtó Ügynökség összeállítja
az EMIR-ben a forráslehívási dokumentációt, amely a rendszerbe korábban bevitt, még le nem hívott támogatásra
jogosult kifizetési kérelmek, TA esetében a számlák összesítését jelenti. A forráslehívási dokumentáció elkészültérõl
a Végrehajtó Ügynökség haladéktalanul tájékoztatja a Nemzeti Kapcsolattartót. Az elektronikusan összeállított
forráslehívási dokumentációt a Végrehajtó Ügynökség kinyomtatja és aláírja. A Nemzeti Kapcsolattartó a Végrehajtó
Ügynökség elektronikus értesítése és elektronikus dokumentációja vagy a benyújtott, nyomtatott dokumentáció
alapján jóváhagyja a forráslehívást. Amennyiben a jóváhagyás a Végrehajtó Ügynökség elektronikus értesítése,
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elektronikus dokumentációja alapján történik, a forráslehívási dokumentációt a Nemzeti Kapcsolattartó jóváhagyását
köve tõen ki kell nyomtatni, aláírással kell igazolni.
(3) A forráslehívási dokumentáció benyújtását követõ 5 munkanapon belül a Nemzeti Kapcsolattartó intézkedik
a jóváhagyott támogatási összeg elõirányzat-felhasználási keretszámláról az adott lebonyolítási számlára történõ
utalásáról.
(4) A forráslehívás jóváhagyása után a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláról csak akkor lehet
átutalást kezdeményezni, ha az adatok az EMIR-ben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.
(5) Amennyiben az EMIR nem biztosítja a forráslehívás elkészítését, akkor az érintett felelõs szervezet mûködési
kézikönyvében részletezett megfelelõ dokumentáltság mellett annak elkészítése az EMIR-en kívül is papír alapon
rendezhetõ. Ez esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell az EMIR-en kívüli forráslehívás dokumentálásának
alátámasztását.”

28.  § Az R. 68.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és a rendelet a következõ alcímmel egészül ki:

„Támogatás kifizetése
68. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról  szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet elõlegre és
biztosítékokra vonatkozó rendelkezéseit a finanszírozási mechanizmusok végrehajtás során is alkalmazni kell.
(2) A jóváhagyott támogatási összeg kifizetését a támogatás teljes összegének lebonyolítási bankszámlákon történt
jóváírásáról  szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül kell elindítani.
(3) A lebonyolítási bankszámlákról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatok az EMIR-ben rögzítésre és
jóváhagyásra kerültek.
(4) A támogatás folyósítására sor kerülhet a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett részére fizetett
támogatási elõleg formájában, az Ámr.-ben nevesített mértékben. A pénzügyi rendezés során a már folyósított elõleg
összegének figye lembevétele úgy történik, hogy az elõleg összege folyamatosan a projektgazda rendelkezésére álljon 
a végsõ elszámolás idõpontjáig, levonása a végsõ kifizetés összegébõl történik. Köztes kifizetés során adott elõleg
összegének részleges levonására csak akkor kerül sor, ha a projekt még el nem számolt összege alapján a végsõ
kifizetés összege alacsonyabb lenne, mint a folyósított elõleg összege.
(5) A projektgazda által benyújtott elszámolásokat 30 napon belül kell elbírálni.
(6) Kizárólag olyan utalást lehet teljesíteni a projektgazda (bank)számlájára,  illetve a Technikai Segítségnyújtásra
vonatkozóan a Nemzeti Kapcsolattartó csak olyan fizetési kötelezettséget teljesíthet a szállító részére a központi
költségvetési forrásból, amelyhez kapcsolódó finanszírozási mechanizmus támogatás rendezése – a finanszírozási
mechanizmus forrásának a Kifizetõ Hatóság számláján történõ rendelkezésre állása esetén – még a folyósítás évében
a 71.  § (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidõk figye lembe véte lével megtörténhet.”

29.  § Az R. 71.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Végrehajtó Ügynökség a megfelelõnek minõsített és jóváhagyott – a Kifizetõ Hatóság igazolási tevékeny-
ségéhez szükséges – elszámolásokat, a 45.  § (2) és (3) bekezdésnek meg fele lõen, a Nemzeti Kapcsolattartón keresztül
továbbítja a Kifizetõ Hatóság részére.
(2) A Kifizetõ Hatóság a beérkezett elszámolásokat számszakilag ellenõrzi, de a dokumentációban javítást nem
végezhet. A Kifizetõ Hatóság az el nem fogadott elszámolásokat azok kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül
a Nemzeti Kapcsolattartónak visszaküldi, aki azt 5 munkanapon belül korrekcióra továbbítja a Végrehajtó Ügynökség
részére.”

30.  § Az R. 72.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Kapcsolattartó a felelõs vezetõ által aláírt, a finanszírozási mechanizmus támogatás összegét tartalmazó 
„Támogatásigénylés a Kifizetõ Hatóságtól” bizonylatot és a kapcsolódó dokumentumokat megküldi a Kifizetõ
Hatóságnak.”

31.  § Az R. 73. és 74.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„73.  § (1) A Kifizetõ Hatóság felelõsségi körébe tartozik a projektgazdáknál felmerült költségeken alapuló
projektenkénti elszámolási dokumentáció igazolása és benyújtása az FMI részére.
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(2) A Kifizetõ Hatóság jogosult a projektenként kiállított elszámolási dokumentáció alátámasztásához kapcsolódóan
kiegészítõ információt kérni, melyet a hitelesítést végzõ szervezet köteles haladéktalanul a Kifizetõ Hatóság
rendelkezésére bocsátani.
(3) A Kifizetõ Hatóság igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében tényfeltáró vizsgálatot végezhet, vagy
tényfeltáró látogatást tehet a lebonyolításban érintett szervezeteknél.
(4) A Nemzeti Kapcsolattartó és a Végrehajtó Ügynökség hozzáférést biztosít a Kifizetõ Hatóság által írásban
felhatalmazott személyek részére a Nemzeti Kapcsolattartónál és a Végrehajtó Ügynökségnél elektronikus és papír
formában rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz. A Kifizetõ Hatóság a Nemzeti
Kapcsolattartónál és a Végrehajtó Ügynökségnél kezdeményezett látogatásairól minden esetben elõ ze tesen
tájékoztatja az érintett szervezetet.
74. § Annak érdekében, hogy a Kifizetõ Hatóság a pénzügyi lebonyolítás megfelelõségét meg tudja ítélni
az elszámolási dokumentáció FMI-hez történõ benyújtását megelõzõen, a Nemzeti Kapcsolattartó
a) továbbítja a Kifizetõ Hatóság részére a saját és a Végrehajtó Ügynökség ellenõrzési rendszerében elkészült, vagy
egyéb, ellenõrzésre jogosult szervezetek által elkészített ellenõri jelentéseket, a jelentés kézhezvételét követõ
5 munkanapon belül,
b) legkésõbb az elsõ Kifizetõ Hatóságnak megküldött, az elszámolási dokumentáció alátámasztására szolgáló
dokumentumok Kifizetõ Hatóságnak  való benyújtása elõtt 1 hónappal tájékoztatásul megküldi a Nemzeti
Kapcsolattartó által jóváhagyott mûködési kézikönyvet annak mellékleteivel és az ellenõrzési nyomvonallal együtt,
beleértve a Végrehajtó Ügynökség eljárásrendjeit,
c) írásban tájékoztatja a Kifizetõ Hatóságot a mûködési kézikönyv és az ellenõrzési nyomvonal módosításáról,
a módosítást köve tõen 1 hónapon belül,
d) rendszeresen tájékoztatja a Kifizetõ Hatóságot a felmerült szabálytalanságok kezelése érdekében megtett
intézkedésekrõl,
e) haladéktalanul írásban tájékoztatja a Kifizetõ Hatóságot az FMI által javasolt kiigazító intézkedések tartalmáról,
valamint azok meg valósítása érdekében megtett lépésekrõl.”

32.  § Az R. 75.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„75.  § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó a Kifizetõ Hatóság igazolási tevékenységének alátámasztására hitelesítési jelentési
rendszert mûködtet.
(2) A kiállított hitelesítési jelentés tanúsítja, hogy
a) a projektgazda által benyújtott költségösszesítõ összhangban van az alátámasztó dokumentumokkal, számlákkal
vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal,
b) az alátámasztó dokumentumok és bizonylatok ellenõrzése megtörtént, azok  valósak, szabályosak és számszakilag
pontosak,
c) az igényelt költségek a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint elszámolhatónak
minõsülnek,
d) az igényelt költségek a támogatási megállapodással és a végrehajtási szerzõdéssel összhangban meg valósított
projekt keretében merültek fel,
e) az egyéb forrásokból nyújtott társfinanszírozás rendelkezésre áll, valamint a nemzeti társfinanszírozás kifizetése
megtörtént.
(3) A hitelesítési jelentés ellenjegyzésének alátámasztása érdekében a Nemzeti Kapcsolattartó maga is jogosult
ellenõrzéseket végezni a Végrehajtó Ügynökségnél. Ezen ellenõrzések eredményérõl a Nemzeti Kapcsolattartó
rendszeresen tájékoztatja az Kifizetõ Hatóságot.”

33.  § Az R. 77.  §-a bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„77.  § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó, a Végrehajtó Ügynökség és pályázati alap esetén a támogatásközvetítõ szervezet
gondoskodik annak ellenõrzésérõl, hogy a szükséges önerõ rendelkezésre áll, továbbá, hogy a pályáztatás,
közbeszerzés és a pénzügyi lebonyolítás megfelel
a) a versenypolitikai szabályoknak,
b) az állami támogatásokra, közbeszerzésre, környezetvédelemre, esélyegyenlõségre, tájékoztatásra és nyilvános-
ságra vonatkozó elõ írásoknak,
c) a támogathatósági követelményeknek.
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(2) A pénzügyi lebonyolítás során a Végrehajtó Ügynökség,  illetve pályázati alap esetében a támogatásközvetítõ
szervezet gondoskodik kockázatelemzés alapján kiválasztott, kifizetéseket megelõzõ helyszíni ellenõrzések
lefolytatásáról, amelyek keretében ellenõrzi a projektek szerzõdéseknek megfelelõ elõrehaladását, valamint azt, hogy
a benyújtott számla vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat a  valóságnak megfelel-e,
összhangban van-e a szerzõdéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével.
(3) A Nemzeti Kapcsolattartó, a Végrehajtó Ügynökség és pályázati alap esetén a támogatásközvetítõ közötti
megállapodások rögzítik a folyamatba épített ellenõrzések végrehajtásának kötelezettségét a delegált feladatok
vonatkozásában.”

34.  § Az R. 79.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Kapcsolattartó, a Végrehajtó Ügynökség, a Kifizetõ Hatóság, a költségvetési szerv projektgazda és
pályázati alap esetén a támogatásközvetítõ mûködésének belsõ ellenõrzését biztosítani kell.”

35.  § Az R. 80.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A projektgazdával kötött végrehajtási szerzõdésben,  illetve a végsõ kedvezményezettekkel kötött támogatási
szerzõdésben, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevõ szervezetekkel kötött megállapodásokban ki kell
kötni, hogy a projektgazda, a végsõ kedvezményezett,  illetve a támogatások lebonyolításában részt vevõ szervezet
köteles az ellenõrzés érdekében, a Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv, a fejezetek ellenõrzési szervezetei,
 illetve a Kifizetõ Hatóság képviselõit ellenõrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelõ dokumentumok, számlák,
a program meg valósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával,  illetve a fizikai teljesítés
vizsgálatában – segíteni.”

36.  § Az R. 83.  §-át megelõzõ alcím és a 83.  § helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A számviteli nyilvántartás, valamint adatszolgáltatás rendje
83.  § (1) Az FMI, a Nemzeti Kapcsolattartó és az ellenõrzést végzõ szervezetek részére történõ adatszolgáltatást
biztosító könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek az e rendelet szerinti elkülönített
számviteli nyilvántartással kell eleget tenni, amelyet a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. tör vény ben (a továb biak ban:
számviteli tör vény) foglalt számviteli alapelvek figye lembe véte lével vezetett, elkülönített, eredményszemléletû kettõs 
könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti számviteli nyilvántartást a Kifizetõ Hatóságnak és a Végrehajtó Ügynökségnek kell vezetnie.
(3) A számviteli nyilvántartás vezetéséhez a Kifizetõ Hatóság és a Végrehajtó Ügynökség, a megfelelõ modul
rendelkezésre bocsátását köve tõen az EMIR-t alkalmazza.
(4) Az EMIR-ben mind a követeléseket és azok pénzügyi teljesítését, mind a kötelezettségeket és azok pénzügyi
teljesítését projektenként kell kimutatni.
(5) A Végrehajtó Ügynökség és a Kifizetõ Hatóság a számviteli nyilvántartás vezetésére vonatkozó közös szabályokról
– az egységes beszámolás és adatszolgáltatás érdekében – külön kétoldalú megállapodásban rendelkezik.”

37.  § Az R. 84.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84.  § (1) A számviteli nyilvántartásokat forintban kell vezetni, és gondoskodni kell arról, hogy az euróra történõ
átszámítást az EMIR automatikusan biztosítsa.
(2) A Kifizetõ Hatóságnak és a Végrehajtó Ügynökségnek az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására elkülönített,
részletes számviteli eljárásrendet kell készíteni, amelynek részei:
a) számviteli folyamatok eljárási rendje,
b) számviteli politika, a számlatükör és számlarend.
(3) A számviteli eljárásrend elkészítéséért és az elkészült számviteli eljárásrend jóváhagyásáért, módosításáért, annak
végrehajtásáért a Kifizetõ Hatóság, ille tõ leg a Végrehajtó Ügynökség vezetõje a felelõs.
(4) A Kifizetõ Hatóság és a Végrehajtó Ügynökség gondoskodik arról, hogy az e feladatokkal kapcsolatos eredeti banki
és egyéb számviteli bizonylatok rendelkezésre álljanak.
(5) A számviteli nyilvántartások vezetésére olyan szakember alkalmazható, aki megfelel a számviteli tör vény számviteli
szolgáltatásra vonatkozó követelményeinek.”
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38.  § Az R. 86.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„86.  § (1) Az elkülönített számviteli nyilvántartások vezetése során a Végrehajtó Ügynökség felelõs a következõ
információk biztosításáért:
a) a Végrehajtó Ügynökség által a lebonyolítási számlákról,  illetve TA esetén a Nemzeti Kapcsolattartó által a TA
lebonyolítási bankszámláról a projektgazda részére kifizetett támogatás összege finanszírozási mechanizmusonként,
b) elõleg címén a projektgazdák részére kifizetett összegek, valamint a projektgazdáktól szabálytalanság  miatt
behajtandó összegek mint követelések,
c) a Végrehajtó Ügynökség,  illetve TA esetén a Nemzeti Kapcsolattartó által jóváhagyott, de még ki nem fizetett
támogatások, valamint a projektgazdáktól behajtott, de lebonyolítási számlákra még vissza nem utalt összegek mint
kötelezettségek.
(2) A Végrehajtó Ügynökségnek a Kifizetõ Hatóság által kért adatszolgáltatásokat az együttmûködési megállapo-
dásban foglalt határidõre kell teljesítenie.
(3) A Technikai Segítségnyújtás keret felhasználására vonatkozó információkat a Nemzeti Kapcsolattartó biztosítja
a Végrehajtó Ügynökség számára.”

39.  § Az R. 87.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Kapcsolattartó a projektek lebonyolítása során tudomására jutott szabálytalanságok feltárása esetén
a) kezdeményezi a szabálytalanság kivizsgálását,
b) haladéktalanul gondoskodik a végrehajtási szerzõdés elõ írásai szerinti,  illetve a szabályszerû lebonyolítás
érdekében szükséges korrekciókról,
c) szükség esetén kezdeményezi a szankciók foganatosítását,
d) tájékoztatja az érintett magyar intézményeket,
e) tájékoztatja az FMI-t a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint.”

40.  § Az R. 91.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„91.  § (1) A szabálytalanul felhasznált támogatási összegek projektgazdáktól történõ behajtását a Nemzeti Kapcsolat-
tartó biztosítja.
(2) A Végrehajtó Ügynökség,  illetve a Nemzeti Kapcsolattartó a lebonyolítási számlákon történt jóváírásról  szóló
bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül visszautalja a behajtott összeget a fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámlára.
(3) A Nemzeti Kapcsolattartó a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlán történt jóváírásról  szóló
bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül visszautalja a behajtott összeg finanszírozási
mechanizmusokra jutó részét a Kifizetõ Hatóság megfelelõ bankszámlájára.
(4) A Kifizetõ Hatóság gondoskodik a behajtott összeg FMI részére történõ visszautalásáról a finanszírozási
mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint.”

41.  § Az R. 92.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A projektgazdának, a végsõ kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését,
felhasználását, ellenõrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden
olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhetõ maximális támogatási intenzitás
betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétõl számított 10 évig –  illetve amennyiben
más jogszabály ennél hosszabb megõrzési idõt rendel, annak megfelelõ ideig – meg kell õrizniük. Írásbeli kérelemre
az érintett tagállam 20 munkanapon belül vagy a kérelemben meghatározott ennél hosszabb idõtartamon belül
minden olyan információról tájékoztatást nyújt a Bizottság részére, amelyet a Bizottság szükségesnek tart e rendelet
alkalmazásának ellenõrzéséhez.”

42.  § Az R. 92/A.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) E rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhetõ meg, ha a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett még
a beruházás megkezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja. Egyedi támogatás megítélését megelõzõen
nagyvállalkozások esetében a fentieken kívül a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezettek kötelesek
bizonyítani azt, hogy az alábbiak közül egy vagy több kritérium teljesül:
a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,
b) kiszélesedik a tevékenység köre,
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c) növekszik a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,
d) lényegesen felgyorsult a projekt végrehajtási üteme, vagy
e) regionális beruházási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban
 valósult volna meg.”

43.  § Az R. 92/B.  § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor a mezõgazdasági termékek feldolgozásához,  illetve forgalmazásához
kapcsolódó beruházásokhoz igényel támogatást, a maximális támogatási intenzitások az alábbiak:]
„ca) amennyiben a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett KKV, az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés
a) pontja alapján támogatott területek esetében a támogatási intenzitás 50%, az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés
c) pontja alapján támogatott területek esetében pedig 40%;
cb) amennyiben a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett által a 800/2008/EK bizottsági rendelet
I. mellékletének meg fele lõen számított foglalkoztatottainak száma kevesebb mint 750 fõ és árbevétele kevesebb, mint 
200 millió eurónak megfelelõ forintösszeg, az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott
területek esetében a támogatási intenzitás 25%, az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott
területek esetében pedig 20%.”

44.  § Az R. 92/Cs., 92/D. és 92/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„92/Cs.  § (1) A támogatás akkor vehetõ igénybe, amennyiben a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett
kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétõl (üzembe helyezés idõpontjától) számított legalább
öt évig – kis- és középvállalkozások esetében legalább három évig – fenntartja (kötelezõ üzemeltetési idõszak)
az érintett régióban.
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások  miatt
a meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált eszköz cseréjét, amennyiben a fenntartási idõszak alatt
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerûtlenné vált üzem,  illetve eszköz és
annak cseréjét követõ fenntartási idõszakban a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett az üzem vagy
a fejlesztés cseréjére támogatásban nem részesülhet.
(3) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett a tárgyi eszközök
beszerzésekor az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
(4) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figye lembe venni, ha az a projektgazda, ille tõ leg a végsõ
kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szokásos piaci ártól eltérõ áron
kötött szerzõdés alapján merült fel.
(5) Az immateriális eszközök költségként csak akkor számolhatóak el, ha
a) kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesítményben használják fel;
b) amortizálható eszköznek minõsülnek;
c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a projektgazdának, ille tõ leg a végsõ kedvez-
ményezettnek külön jogszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs;
d) a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett immateriális eszközeként tartják nyilván, a projektgazda,
ille tõ leg a végsõ kedvezményezett tulajdonát képezik nagyvállalatok esetén legalább öt, KKV-k esetében legalább
három éven keresztül.
(6) Nagyvállalkozások esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(7) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak meg valósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának
költsége elszámolható.
(8) A vissza nem térítendõ támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a zárójegyzõkönyv felvételéig
(a fenntartási idõszak végéig) kizárólag a támogatási szerzõdésben, a végrehajtási szerzõdésben és a pályázatban
meghatározott céloknak meg fele lõen hasznosíthatók. Az elõirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon
– amennyiben az a projektgazda, ille tõ leg támogatási döntés végsõ kedvezményezettjének tulajdonába kerül –
az Ámr. 89.  §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerzõdésben foglalt
kötelezettségek lejártáig csak a támogatást nyújtó elõ ze tes jóváhagyásával idegeníthetõ el vagy adható bérbe. Ha
az elidegenítéshez a Támogató hozzájárult, a projektgazda, ille tõ leg a támogatási döntés végsõ kedvezményezettje
mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a projektgazda, ille tõ leg
a támogatási döntés végsõ kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére esõ támogatást a folyósítás(ok)
idõpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elidegenítés
idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben visszafizetni.
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(9) Amennyiben a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy
a munkahelyeket közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétõl
számított 3 éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetén 3 évig
fenn kell tartani.
92/D.  § (1) Beruházási támogatás nem nyújtható e rendelet alapján azon projektekhez, amelyek esetében (az
elõkészítõ tanulmányok kivételével) a program interneten történõ, a 92/E.  § (3) bekezdése szerinti közzététele elõtt
merültek fel költségek.
(2) Nem nyújtható támogatás továbbá az alábbi költségekre:
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke,  illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a projektgazda, ille tõ leg
a végsõ kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe;
c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett csõdeljárás vagy
felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be;
d) a támogatási programot kezelõ szervezet által a 92/A.  § (2) bekezdése alapján kiadott írásos megerõsítést
tartalmazó okirat kelte elõtt felmerült költség, ráfordítás;
e) személygépkocsi bekerülési értéke.
92/E.  § (1) A támogatott projektek megkezdése idõpontjának az alábbi idõpontok minõsülnek:
a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
aa) az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja (építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegû munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezõ, ott a kivitelezõi szerzõdés
alapján a kivitelezõ nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan;
b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az elsõ beszerzendõ gép, berendezés,
anyag, termék stb. megrendelése;
c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre
kerül sor, ennek idõpontja, elõ ze tes megrendelés hiányában pedig a meg valósításra megkötött elsõ szerzõdés
létrejöttének napja;
d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, gépbeszerzés vagy egyéb) kiterjedõen
 valósítják meg, a projekt megkezdésének idõpontja az egyes célterületeknek megfelelõ tevékenységek kezdési
idõpontjai közül a legkorábbi idõpont.
(2) A projekt elõkészítõ tanulmányok megrendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás (1) bekezdésben
meghatározott megkezdésének.
(3) A támogatások átláthatóságának növelése céljából e rendelet regionális támogatásokra vonatkozó elõ írásai az NFÜ 
honlapján is közzétételre kerülnek. A támogatási programot nem lehet az interneten  való közzététel elõtt elindítani.”

45.  § Az R. 92/I.  § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A támogatott beruházásnak meg kell felelnie a következõ feltételek egyikének:]
„a) a beruházás a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetõvé teszi a projektgazdát, ille tõ leg a végsõ
kedvezményezett számára a tevékenységeibõl eredõ környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó
közösségi szabványoknál szigorúbb kötelezõ nemzeti szabványok meglététõl;
b) a beruházás lehetõvé teszi a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett számára a tevékenységeibõl eredõ
környezetvédelmi szint emelését a közösségi szabványok hiányában.”

46.  § Az R. 92/Ly.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatható költségek azok a többletköltségek, amelyek a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezettet
terhelik egy hagyományos, a tényleges energiatermelés szempontjából ugyanolyan kapacitású erõmûhöz vagy
fûtõrendszerhez képest. A támogatható költségek kiszámításához a 92/I.  § (4) és (5) bekezdésében rögzített módszert
kell alkalmazni.”

47.  § Az R. 92/P.  § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A támogatható költségek a következõk:]
„c) a fogyatékkal élõ munkavállalók által használt berendezések átalakításának vagy beszerzésének, vagy a szoftverek
beszerzésének és érvényesítésének költségei – beleértve az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai
felszerelések költségeit is – amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha
a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett nem fogyatékkal élõ munkavállalókat foglalkoztatna,
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d) amennyiben a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett védett munkahelyeket biztosít, az érintett
létesítmény létrehozásának, üzembe helyezésének vagy kibõvítésének költségei, továbbá minden, a fogyatékkal élõ
munkavállalók alkalmazásából közvetlenül eredõ adminisztrációs és szállítási költség.”

48.  § Az R. 92/R.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes projektgazdára, ille tõ leg a végsõ kedvezményezettekre, 
ideértve az (5) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerinti együttmûködési projektben résztvevõket. Amennyiben
olyan kutatási-fejlesztési projekt részesül támogatásban, amely kutatási szervezetek és vállalkozások együttmûkö-
désében  valósul meg, az adott projekthez nyújtott közvetlen kormányzati hozzájárulás és – amennyiben
támogatásnak minõsül – a kutatási szervezetek projekthez nyújtott hozzájárulása nem haladhatja meg az egyes
projektgazdára, ille tõ leg végsõ kedvezményezettre alkalmazandó támogatási intenzitást.”

49.  § Az R. 92/T.  § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„92/T.  § (1) Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott
projektgazda, ille tõ leg a támogatás végsõ kedvezményezettje csak KKV lehet.
(2) A támogatási összeg bármely hároméves idõszakot tekintve projektgazdaként, ille tõ leg végsõ kedvez-
ményezettenként nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
(3) A szolgáltató nemzeti vagy európai tanúsítvánnyal rendelkezik. Amennyiben a szolgáltató ilyen tanúsítvánnyal
nem rendelkezik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a támogatható költségek 75%-át.
(4) A projektgazdának, ille tõ leg a végsõ kedvezményezettnek az állami támogatást a szolgáltatások piaci áron történõ
igénybevételére kell felhasználnia, ha pedig a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett nonprofit szervezet,
akkor olyan áron, amely tartalmazza a teljes költséget, továbbá a méltányos árrést.”

50.  § Az R. 92/U.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„92/U.  § (1) A fiatal innovatív vállalkozások részére támogatás akkor nyújtható, ha a projektgazda, ille tõ leg a végsõ
kedvezményezett olyan kisvállalkozás, amely a támogatás odaítélésének idõpontjában hat évnél rövidebb ideje
létezik.
(2) A projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett kutatási és fejlesztési költségeinek az összes mûködési költség
legalább 15%-át kell kitennie a támogatás odaítélését megelõzõ három év legalább egyikében, pénzügyi
elõzményekkel nem rendelkezõ induló vállalkozás esetében ugyanezen arányt a folyó pénzügyi idõszak független
könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni.
(3) A támogatási összeg nem haladhatja meg az 1,5 millió eurónak megfelelõ forintösszeget a Szerzõdés 87. cikke
(3) bekezdésének a) pontja szerinti, eltérésre jogosult régiókban,  illetve az 1,25 millió eurónak megfelelõ
forintösszeget a Szerzõdés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti, eltérésre jogosult régiókban.
(4) A projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett csak egyszer részesülhet a támogatásban azon idõszak alatt,
amikor fiatal innovatív vállalkozásnak minõsül.”

51.  § Az R. 92/V.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kirendelt munkatárs nem helyettesíthet más munkaerõt, hanem új munkahelyet kell betöltenie a projektgazda,
ille tõ leg a végsõ kedvezményezett vállalkozásnál, a kirendelõ kutatási szervezetnél vagy nagyvállalatnál pedig azt
megelõzõen kétéves munkaviszonnyal kell rendelkeznie. A kirendelt munkavállalóknak kutatás-fejlesztési vagy
innovációs tevékenységet kell folytatniuk a támogatásban részesülõ KKV-nál.”

52.  § Az R. 92/X.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alapján képzési támogatás a projektgazdával, ille tõ leg a végsõ kedvezményezettel munkaviszonyban
álló munkavállalók képzéséhez nyújtható.”

53.  § Az R. 92/Y.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett
nyilatkozik arról, hogy a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben általa igénybe vett
csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.”
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54.  § Az R. 92/Z.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett a kapott támogatásról külön elszámolást köteles vezetni,
amely elszámolás alapján a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak teljesülése ellenõrizhetõ.”

55.  § Az R. 92/Zs.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„92/Zs.  § A projektgazda, ille tõ leg a végsõ kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és
dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megõrizni.”

Záró rendelkezések

56.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendeletben foglaltakat a folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 35.  §-a.

57.  § (1) Az R. 25.  § (3) bekezdésében, 26.  § (2) bekezdésében, 27.  § (2) bekezdésében, 28.  § (2) bekezdésében, 29.  §-ában, 34.  §
(3) bekezdésében, 39.  §-ában, 56.  § (2) bekezdésében, 65.  § (2) bekezdésében, 76.  § (2) bekezdésében, 79.  § (2) és
(3) bekezdésében, 85.  § (1) bekezdésében, valamint 88.  §-ában a „KPSZE” szövegrész helyébe a „Végrehajtó
Ügynökség” szövegrész lép.

(2) Az R. 27.  § (1) bekezdésében a „KPSZE-nél” szövegrész helyébe a „Végrehajtó Ügynökségnél” szövegrész lép.
(3) Az R. 27.  § (4) bekezdés b) pontjában, valamint 30.  §-ában a „KPSZE-t” szövegrész helyébe a „Végrehajtó Ügynökséget”

szövegrész lép.
(4) Az R. 34.  § (4) bekezdésének bevezetõ szövegében, 63.  § (1) és (2) bekezdésében, 69.  §-ában, 71.  § (3) bekezdésében,

72.  § (2) és (3) bekezdésében, 76.  § (2) bekezdésében, 79.  § (2) bekezdésében, valamint 85.  § (1) és (2) bekezdésében
a „kifizetõ hatóság” szövegrész helyébe a „Kifizetõ Hatóság” szövegrész lép.

(5) Az R. 1.  § d) pontjában a „kifizetõ hatóságra” szövegrész helyébe „Kifizetõ Hatóságra” szövegrész lép.
(6) Az R. 72.  § (1) és (2) bekezdésében a „kifizetõ hatóságtól” szövegrész helyébe a „Kifizetõ Hatóságtól” szövegrész lép.
(7) Az R. 34.  § (3) bekezdés n) pontjában, valamint az R. 49.  §-ában az „információtechnológiai rendszer” szövegrész

helyébe az „EMIR” szövegrész lép.

58.  § E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

Az egészségügyi miniszter 21/2010. (V. 4.) EüM rendelete
az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 207.  § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A.  § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi
miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. A honvédelmi feladatok irányítási rendje

1.  § (1) E rendelet alkalmazásában
a) egészségügyi szolgáltató: az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továb biak ban: Eütv.) 3.  § f) pontja

szerinti egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet,
b) fekvõbeteg-szakellátás: az Eütv. 91.  § (1) bekezdése szerinti egészségügyi ellátás.

(2) Az egészségügyi szolgáltatók vezetõi felelõsek az általuk irányított szervezet honvédelmi feladatainak végre-
hajtásáért.

(3) A regionális tisztifõorvos
a) gondoskodik a régiót alkotó megyék (a fõváros) megyei (fõvárosi) és helyi védelmi bizottságaiba az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (a továb biak ban: ÁNTSZ) képviselõ tisztifõorvosok és helyetteseik
kijelölésérõl, és

b) az a) pont szerinti kijelölt személyek nevérõl, beosztásáról, elérhetõségi adatairól,  illetve azok változásairól
haladéktalanul értesíti az érintett védelmi bizottságot és az egészségügyi minisztert (a továb biak ban: miniszter).

(4) Az e rendeletben foglaltakat a honvédelmi miniszter irányítása és felügyelete alatt álló egészségügyi szolgáltatók
tekintetében nem kell alkalmazni.

2. A felkészülés feladatai

2.  § (1) Az aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató (a továb biak ban: kórház) a miniszter által
a) meghatározott, a kapacitásra és mûködésre – különösen az ágyszámra, mûtéti kapacitásra, a minõsített

idõszakban felmerülõ többletigényekre – vonatkozó adatokat szolgáltat a regionális tisztifõorvos részére, és
b) megadott szempontok szerint tervezi a minõsített idõszakban történõ mûködés többletigényeit és költségeit.

(2) A kórház vezetõje vagy vezetõik (a továb biak ban: vezetõ)
a) felelõs az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásáért, és
b) évente értékeli a honvédelmi feladatok végrehajtását, és arról írásban beszámol a regionális tisztifõorvosnak.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás keretében személyes adat nem szolgáltatható. A regionális
tisztifõorvos az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat összesítve megküldi a miniszter részére.

(4) A miniszter által felkért szakmai kollégium a megadott szempontok figye lembe véte lével javaslatot készít a szükség-
kórházak és orvosi segélyhelyek (a továb biak ban együtt: szükséggyógyintézetek) eszköz- és gyógyszernormáinak
kialakításához.

(5) A regionális tisztifõorvos a régió, az Országos Mentõszolgálat és az Országos Vérellátó Szolgálat vezetõje az intézmény
minõsített idõszak alatti mûködésére vonatkozó intézkedési tervet készít, és jóváhagyásra megküldi a miniszter
részére.

(6) Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet vezetõje
a) szükséggyógyintézet telepítésére kijelölt kórház részére a szükséggyógyintézet felszerelését képezõ eszközök és

anyagok súlyára és térfogatára vonatkozó adatokat szolgáltat a telepítés tervezéséhez,
b) útmutatót készít a szükséggyógyintézetek telepítéséhez és berendezéséhez, és
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c) meghatározza a megelõzõ védelmi helyzetben vagy rendkívüli állapotban telepítésre tervezett szükséggyógy-
intézetek forrásigényét.

3.  § (1) A regionális tisztifõorvos
a) a régió részére meghatározott szükséggyógyintézeti kapacitások figye lembe véte lével a mûködési területén

határozatban kijelöli a szükséggyógyintézetek telepítésére és mûködtetésére kötelezett kórházakat, és meg-
határozza a telepítendõ szükséggyógyintézet számát és típusát, és

b) kezdeményezi a hadkiegészítõ parancsnokságnál a szükséggyógyintézet telepítésére alkalmas objektumok
igénybevételi célú kijelölését az alkalmas objektumokra vonatkozó javaslatának megküldésével.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint a szükségkórház telepítésére kötelezett kórház kijelölésénél különösen a következõ
szempontokat kell együttesen mérlegelni:
a) a kórház ágyszáma,
b) az egyes osztályok szakmai összetétele és ágyszáma,
c) a pótágyakkal elérhetõ maximális ágyszám,
d) a mûtõk száma,
e) az egyidejû mûtétek személyi feltételei,
f) az intenzív ellátás kapacitása,
g) az egészségügyi személyzet létszáma,
h) a diagnosztikai egységek típusa, kapacitása, és
i) mentõhelikopter fogadásának lehetõsége.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti objektum csak akkor tekinthetõ szükséggyógyintézet telepítésére alkalmasnak,
ha legalább 200 kórházi ágy elhelyezésére alkalmas.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglalt feltételt több objektum is teljesíti és nincs szükség az összes megfelelõ objektum
igénybevételi célú kijelölésére, a kiválasztásnál különösen a következõ szempontokat kell együttesen mérlegelni:
a) a mûködõ kórháztól  való távolság,
b) közúti megközelíthetõség,
c) a belsõépítészeti kialakítás alkalmassága egészségügyi tevékenység végzésének céljára,
d) a járó- és falfelületek tisztíthatósága, és
e) az elektromos hálózat kapacitásának alkalmassága orvostechnikai eszközök mûködtetésére.

(5) A regionális tisztifõorvos határozatban kijelöli a más egészségügyi intézménytõl átcsoportosítható, megfelelõ számú
és szakmai összetételû egészségügyi személyzetet, ha a szükséggyógyintézet mûködtetése a kórház saját
állományából nem biztosítható.

4.  § A szükséggyógyintézet telepítésére kijelölt kórház vezetõje
a) elkészíti és a kórház katasztrófatervéhez csatolja a szükséggyógyintézetbe kijelölt személyek jegyzékét, beleértve

a mûszaki és kisegítõ személyzetet, továbbá a 3.  § (5) bekezdése szerint kijelölteket is,
b) az a) pont szerinti jegyzéket évente felülvizsgálja,
c) kijelöli a szükséggyógyintézet vezetõjét és helyettesét, valamint az ellátó részlegek vezetõit,
d) meghatározza a kijelölt személyzetnek a szükséggyógyintézetben végzendõ feladatkörét,
e) meghatározza a szükséggyógyintézet telepítéséhez és a folyamatos mûködtetéshez szükséges szállítókapaci-

tásokat,
f) megtervezi a szükséggyógyintézet telepítéséhez és mûködtetéséhez szükséges infrastruktúra biztosításának

feltételeit, és
g) kialakítja a szükséggyógyintézet mûködési szabályzatát.

3. A honvédelmi feladatok megelõzõ védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején

5.  § A regionális tisztifõorvos megelõzõ védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot idején tömeges ellátás biztosítása
érdekében szükség szerint
a) kezdeményezi a szükséggyógyintézet igénybevételét,
b) a hadkiegészítõ parancsnokságnál kezdeményezi a szükséggyógyintézet telepítésére kijelölt objektum rendel-

kezésre bocsátását,
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c) elrendeli szükséggyógyintézet telepítését,  illetve
d) kezdeményezi a feladatok ellátásához szükséges polgári védelmi szakalegységek aktivizálását.

6.  § A 3.  § (1) bekezdés a) pontja alapján kijelölt kórház vezetõje
a) gondoskodik a szükséggyógyintézet telepítésérõl,
b) felügyeli a szükséggyógyintézet szakmai tevékenységét és mûködtetését,
c) meghatározza a kórház és a szükséggyógyintézet közötti kapcsolattartás és információcsere rendjét, és
d) gondoskodik az egészségügyi fogyóanyagok pótlásáról.

4. A Befogadó Nemzeti Támogatás feladatai

7.  § (1) A regionális tisztifõorvos mûködési területén kijelöli a Befogadó Nemzeti Támogatás (a továb biak ban: BNT) feladatait
ellátó egészségügyi szolgáltatókat.

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt szolgáltató, valamint az Országos Mentõszolgálat a Képesség Katalógushoz szükséges,
az egészségügyi intézmények kapacitás- és képességadatairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról
adatszolgáltatást teljesít a változás bekövetkezésekor, de legalább kétévente a miniszter részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti, adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató az adatokat a regionális tisztifõorvosnak küldi meg,
aki továbbítja azokat a miniszter részére. Az Országos Mentõszolgálat vezetõje az adatokat közvetlenül a miniszter
részére küldi meg.

(4) A regionális tisztifõorvos a BNT végrehajtásakor
a) elkészíti a régió BNT-tervét, ha az arra jogosult szerv azt elrendeli,
b) koordinálja az egészségügyi ellátásra vonatkozó igények regionális szintû kielégítését, és
c) gondoskodik a BNT keretében szükséges közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátásáról.

8.  § (1) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intéz-
kedések egészségügyi szolgáltatóknál történõ végrehajtásáról az országos tisztifõorvos tájékoztatása alapján
a regionális tisztifõorvos gondoskodik.

(2) Az egészségügyi szolgáltatók az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket a katasztrófaterveikben foglaltak alkalmazásával
hajtják végre.

5. Vegyes rendelkezések

9.  § (1) Kijárási tilalom bevezetése esetén a regionális tisztifõorvos kezdeményezi az egészségügyi feladatok ellátásához
szükséges személyek mentesítését a rendelkezés hatálya alól.

(2) Az országos tisztifõgyógyszerész a honvédelmi feladatok végrehajtásának idõszakában
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a gyógyszerellátás alakulását, megteszi a szükséges intézkedéseket és

javaslatokat az ellátás biztosítására, és
b) szükség esetén javaslatot tesz a miniszter részére a gyógyszerek vénynélküli kiszolgálásának átmeneti korlátozá-

sára vonatkozóan.
(3) Kitelepítés bevezetése esetén az ÁNTSZ kistérségi intézetének vezetõje az ille té kességi területén közegészségügyi-

járványügyi szempontból ellenõrzi a közösségi befogadó helyeket, továbbá megszervezi az áttelepülõ lakosság
egészségügyi ellátását.

6. Záró rendelkezések

10.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 60. napon lép hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 53/2010. (V. 4.) FVM rendelete
az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti
tevékenységrõl  szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységrõl  szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29.  § (2) bekezdés a) és e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1.  §-ának i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1.  § Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységrõl  szóló
46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 7–25. melléklete e rendelet 1–19. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba.

2.  § Ez a rendelet 2010. május 5-én lép hatályba, és a következõ napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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2. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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3. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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4. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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5. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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6. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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7. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

14434 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 67. szám



8. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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9. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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10. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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11. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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12. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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13. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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14. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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15. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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16. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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17. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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18. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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19. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez
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A honvédelmi miniszter 9/2010. (V. 4.) HM rendelete
egyes szolgálati viszonnyal összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló 2001. évi XCV. törvény (a továb biak ban:
Hjt.) 287.  § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § tekintetében a Hjt. 287.  § (2) bekezdés a) pont, ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében a Hjt. 287.  § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4.  § tekintetében a Hjt. 287. (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  § tekintetében a Hjt. 287.  § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6–11.  § és a 13.  § (2) bekezdése tekintetében a Hjt. 287.  § (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján és
a 12.  § tekintetében a Hjt. 287.  § (2) bekezdés f) pont fa)–fc) alpontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85.  § (5) bekezdés q) pontjában és a (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 71/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet 32/A.  § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról  szóló 3/2002.
(I. 25.) HM rendelet (a továb biak ban: R1.) 74.  §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
[Az állományille té kes parancsnok (vezetõ) illetmény-megállapítási jogköre a következõ:]
„g) a külföldi, továbbá a NATO vagy az EU érdekében feladatokat végrehajtó, Magyarországra települõ többnemzeti
katonai szervezeteknél szolgálatot teljesítõ állomány illetményének megállapítására a miniszter által kijelölt
parancsnok (vezetõ) jogosult.”

2.  § (1) A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint
az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet
(a továb biak ban: R2.) 62.  §-ában a „vagy HM utasítás” szövegrész helyébe a „ , HM utasítás vagy a katonai nemzet-
biztonsági szolgálatok fõigazgatói által kiadott utasítás” szöveg lép.

(2) Az R2. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3.  § A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet mellékletének 15. pont 
bd) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szervezet vezetõje egyes meghatározott feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan az Öltözködési Szabályzat rendelke-
zéseitõl eltérõ öltözet viselését rendelheti el]
„bd) a Köztársasági Elnöki Hivatal,”
[állományába tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák részére.]

4.  § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos
katonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes szabályairól  szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet 2.  §
2. pont d) alpontjában a „gazdálkodó szervezeteknek [Ptk. 685.  § c) pont]” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv 
szerinti vállalkozásoknak” szöveg lép.

5.  § A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról  szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet 8.  § (9) bekezdésében a „HM Védelem-
gazdasági Fõosztály” szövegrész helyébe a „HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási Fõosztály” szöveg lép.

6.  § A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya deviza-
ellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól  szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet
(a továb biak ban: R3.) 6.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kiküldött részére folyósítandó devizaellátmány havi nettó összege az egyes beosztásokra, munkakörökre
(a továb biak ban együtt: beosztás) az 1. számú mellékletben meghatározott szorzószám és az 5. számú mellékletben
országonként meghatározott alapellátmány szorzatával egyenlõ. A devizaellátmány összegét a kiküldõ – a 3.  § i) pont
6. alpontjában szereplõ szervezetek állományába tartozók esetében az MK KFH fõigazgatója – besorolási határozatban 
(parancsban) állapítja meg.”
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7.  § Az R3. 31.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kiküldött az ellátmánnyal kapcsolatos túlfizetésbõl eredõ, valamint a külföldön felmerült egyéb tartozását
– e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában – abban a pénznemben köteles megfizetni, amelyben a tartozás fennáll.”

8.  § Az R3. 49.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A külföldi napidíj-kiegészítést a jogosultak részére havonta utólag, legkésõbb a tárgyhónapot követõ hónap
5. napjáig kell kifizetni.”

9.  § Az R3. 63.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés d)–e) pontjait a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozók tekintetében is alkalmazni kell.”

10.  § Az R3.
a) 2.  §-ában az „e rendelet 1. számú melléklete” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet, és az adott országra

irányadó alapellátmányt az 5. számú melléklet”,
b) 7.  § (4) bekezdés a) pontjában és 8.  § (1) bekezdésében „a KüM R.-ben” szövegrész helyébe „az 5. számú

mellékletben”,
c) 12.  § (1) bekezdésében „A KüM R.” szövegrész helyébe „Az 5. melléklet”,
d) 21.  § (1) bekezdésében a „Fõvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárat (a továb biak ban: FPEP)”

szövegrész helyébe a „Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárat (a továb biak ban: KMREP)”,
e) 21.  § (2), (4) és (7) bekezdésében a „FPEP” szövegrész helyébe a „KMREP”,
f) 23.  § (2) bekezdésében „a KüM rendeletben” szövegrész helyébe „az 5. számú mellékletben” és
g) 29.  § (1) bekezdésében „az örökösödési eljárás” szövegrész helyébe „a hagyatéki eljárás”
szöveg lép.

11.  § Az R3. a 2. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

12.  § A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról  szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
1. 3.  § (9) bekezdés b) pontjában a „HM Védelemgazdasági Fõosztály” szövegrész helyébe a „HM Védelmi Tervezési

és Vagyongazdálkodási Fõosztály, Központi Lakásgazdálkodás- felügyeleti és Építéshatósági Osztály”,
2. 9.  § (5) bekezdésében a „(2) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) és b) pontjában”,
3. 19.  § (7) bekezdésében a „12.  § (3)–(4) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „13.  § (3)–(4) bekezdéseiben”,
4. 31.  § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(3) bekezdésben”,
5. 35.  §-ában a „9.  § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint a (2) bekezdés a), b) és d) pontjában” szövegrész helyébe

a „9.  § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában”,
6. 47.  §-ában a „Lakástör vény 13.  §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Lakástör vény 13.  § (1)–(2) bekezdése”,
7. 55.  § (1) bekezdésében az „50.  § (1) bekezdés, valamint a 42–45.  §-ok” szövegrész helyébe az „50–54.  §-ok”,
8. 59.  § (1) bekezdésében a „81.  § (1) és (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „81.  §”,
9. 67.  § a) pontjában a „62.  § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „74.  § (1) bekezdésben”,

10. 68.  § (2) bekezdésében a „Lakástör vény 24.  §-a (1) bekezdés a)–d) pontjában, valamint a 30.  §-ban” szövegrész helyébe
a „Lakástör vény 24.  § (1) bekezdés a)–d) pontjában, valamint 28.  §-ában”,

11. 74.  § (8) bekezdésében a „113.  § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „113.  § (2) bekezdés”,
12. 115.  § (3) bekezdésében a „8.  § (1) bekezdés b)–d), továbbá g) pontjában” szövegrész helyébe a „9.  § (1) bekezdés

b)–d), továbbá g) pontjában”,
13. 182.  § (1) bekezdés b) pontjában a „37.  § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „37.  § (4) bekezdés”,
14. 189.  §-ában a „187.  § (1) bekezdés a)–b) és f) pont szerinti esetekben” szövegrész helyébe a „187.  § (1) bekezdés a) pont

szerinti esetben”, valamint a „c)–e) pont szerinti esetekben” szövegrész helyébe az „e) pont szerinti esetben,”,
15. 194.  § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés e) pontját” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés d) pontját”,
16. 211.  § (1) bekezdés b) pontjában a „69.  § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „81.  § (1) bekezdésben”,
17. 230.  § (1) bekezdés c) pontjában a „9.  § (2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „9.  § (2) bekezdés b) pontban”,
18. 241.  § (10) bekezdésében a „139.  §-t” szövegrész helyébe a „159.  §-t”,
19. 241.  § (12) bekezdésében a „187.  § (1) bekezdés b)–d) és f) pontját” szövegrész helyébe a „187.  § (1) bekezdés b)–c)

és e)–f) pontját”,
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20. 242.  § (1) bekezdésében a „187.  §-ban” szövegrész helyébe a „188.  §-ban”
szöveg lép.

13.  § (1) Hatályát veszti az R1. 74.  § c) pontjában az „a NATO-beosztást betöltõknek, valamint a NATO vagy az EU érdekében
feladatokat végrehajtó, Magyarországon települõ többnemzeti katonai szervezet állományának” szövegrész, valamint 
az R1. 74.  § e) pontjában az „ ,  illetve külföldi” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R3. 6.  § (7) bekezdésében az „a KüM R. által” szövegrész, a 9.  § (2) bekezdésében az „a KüM R. szerinti
devizanemben” szövegrész.

14.  § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba,
azonban a 6–11.  §-ok és a 13.  § (2) bekezdésének rendelkezéseit 2010. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) A 10.  § f) pontja 2010. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 4.  § 2011. január 1-jén lép hatályba.
(4) E rendelet 2011. január 2-án a hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 9/2010. (V. 4.) HM rendelethez

1. Az R2. 1. számú melléklete a következõ 4.3. ponttal egészül ki:

Fsz A hatáskör területe A munkáltatói jogkör megnevezése

Szakirá-
nyításra
jogosult
személy

HM HVKF
Országos
parancs-

nok

Közép-
szintû és
más ma-
gasabb
szintû

pk.-ság
vezetõje

Áll. ill. pk.

4.3. Illetmény-visszatartás
– ezredes X

2. Az R2. 1. számú melléklete a következõ 6.13. ponttal egészül ki:

Fsz A hatáskör területe A munkáltatói jogkör megnevezése

Szakirá-
nyításra
jogosult
személy

HM HVKF
Országos
parancs-

nok

Közép-
szintû és
más ma-
gasabb
szintû

pk.-ság
vezetõje

Áll. ill. pk.

6.13. Rész-szolgálatteljesítés
engedélyezése
– tiszt, zászlós, tiszthelyettes, tisztes X X
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2. melléklet a 9/2010. (V. 4.) HM rendelethez
„5. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez

A nettó alapellátmány országonkénti összege

Ország (állomáshely) Pénznem Alapellátmány összege

AFRIKA
Algéria EUR 747
Dél-afrikai Köztársaság EUR 740
Egyiptom EUR 647
Kenya EUR 699
Líbia EUR 746
Marokkó EUR 724
Nigéria EUR 747
Tunézia EUR 740
AMERIKA
Amerikai Egyesült Államok EUR 804
Argentína EUR 660
Brazília EUR 681
Chile EUR 676
Kanada EUR 764
Kolumbia EUR 644
Kuba EUR 747
Mexikó EUR 699
Peru EUR 683
Venezuela EUR 711
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA
Ausztrália EUR 736
ÁZSIA
Afganisztán EUR 869
Azerbajdzsán EUR 737
Egyesült Arab Emírségek EUR 731
Grúzia EUR 737
India EUR 683
Indonézia EUR 725
Irak EUR 747
Irán EUR 715
Izrael EUR 740
Japán EUR 949
Jordánia EUR 709
Katar EUR 667
Kazahsztán EUR 737
Kína EUR 772
Koreai Köztársaság EUR 772
Kuvait EUR 724
Libanon EUR 796
Malajzia EUR 668
Mongólia EUR 672
Pakisztán EUR 699
Palesztina EUR 740
Szaúd-Arábia EUR 708
Szingapúr EUR 692
Szíria EUR 715
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Ország (állomáshely) Pénznem Alapellátmány összege

Tajvan EUR 709
Thaiföld EUR 683
Törökország EUR 765
Vietnam EUR 676
EURÓPA
Albánia EUR 804
Ausztria EUR 868
Belgium EUR 845
Bosznia-Hercegovina EUR 692
Bulgária EUR 683
Ciprus EUR 764
Csehország EUR 740
Dánia EUR 941
Észtország EUR 724
Fehéroroszország EUR 737
Finnország EUR 852
Franciaország EUR 852
Görögország EUR 756
Hollandia EUR 820
Horvátország EUR 731
Írország EUR 845
Koszovó EUR 699
Lengyelország EUR 692
Lettország EUR 724
Litvánia EUR 680
Luxemburg EUR 847
Macedónia EUR 685
Moldova EUR 715
Montenegró EUR 699
Nagy-Britannia EUR 901
Németország EUR 845
Norvégia EUR 981
Olaszország EUR 836
Oroszország EUR 796
Portugália EUR 780
Románia EUR 694
Spanyolország EUR 788
Svájc EUR 933
Svédország EUR 868
Szerbia EUR 699
Szlovákia EUR 772
Szlovénia EUR 708
Ukrajna EUR 732
Vatikán EUR 836

”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter 20/2010. (V. 4.) IRM rendelete
a Rendõrség nyomozó hatóságainak hatáskörérõl és ille té kességérõl  szóló
3/2008. (I. 16.) IRM rendelet módosításáról

A büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti
miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) A Rendõrség nyomozó hatóságainak hatáskörérõl és ille té kességérõl  szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet
(a továb biak ban: R.) 2.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az NNI nyomozó szerveinek hatáskörébe tartozik
a) a 2. mellékletben felsorolt bûncselekmények nyomozása, és
b) a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól  szóló tör vény ben
szervezett bûnözéssel összefüggõként meghatározott azon bûncselekmény, amelynek nemzetközi vonatkozása van,
kivéve a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe tartozó eseteket.”

(2) Az R. 2.  § (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(7) Az RRI hatáskörébe tartozik
a) a 3. mellékletben felsorolt bûncselekmények nyomozása, ha azokat az RRI ille té kességi területén követték el, és
b) az ille té kességi területén elkövetett azon bûncselekmények nyomozása, amelyek nem a megyei (fõvárosi) rend õr-
fõkapitányság vagy az NNI hatáskörébe tartoznak.
(8) A rend õrkapitányság hatáskörébe tartozik a rend õrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozó, az 1–4. mellék- 
letben fel nem sorolt bûncselekmények nyomozása.”

(3) Az R. 2.  §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A vízirendészeti rend õrkapitányság hatáskörébe tartozik a 4. mellékletben felsorolt bûncselekmények
nyomozása, ha azokat a vízirendészeti rend õrkapitányság ille té kességi területén követték el.”

2.  § (1) Az R. 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a nyomozó hatóság a hatáskörének vagy ille té kességének a hiányát észleli, az ügyet – az eljárásban résztvevõk
értesítése mellett – átteszi a hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ nyomozó hatósághoz vagy ügyészhez.
Az áttételt követõ hatásköri vagy ille té kességi összeütközés esetén a (3)–(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.”

(2) Az R. 5.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányság nyomozó szervei és a megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányság ille té kes-
ségi területén lévõ rend õrkapitányságok közötti, továbbá a megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányság ille té kességi
területén lévõ rend õrkapitányságok közötti hatásköri vagy ille té kességi összeütközés esetén az eljáró nyomozó
hatóság kijelölésérõl a megyei (fõvárosi) rend õrfõkapitány dönt.”

3.  § Az R. 8. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„9.  § E rendeletnek a Rendõrség nyomozó hatóságainak hatáskörérõl és ille té kességérõl  szóló 3/2008. (I. 16.) IRM
rendelet módosításáról  szóló 20/2010. (V. 4.) IRM rendelettel (a továb biak ban: Módr.) megállapított vagy módosított
2.  § (5), (7)–(8a) bekezdését, 4.  § (1) bekezdés c) pontját, 4.  § (5) bekezdését, 5.  § (2), (4) és (5) bekezdését, 7.  §
(4) bekezdését és 1–4. mellékletét a Módr. hatálybalépését köve tõen indult nyomozásokban kell alkalmazni.”

4.  § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

5.  § (1) Az R.
a) 4. § (4) bekezdésben a „bizonyítási” szövegrész helyébe a „nyomozási” szöveg,
b) 4.  § (5) bekezdésben az „átteszi” szövegrész helyébe az „átteheti” szöveg,
c) 5.  § (6) bekezdésében a „foganatosítani” szövegrész helyébe az „elvégezni” szöveg
lép.
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(2) Hatályát veszti az R.
a) 4.  § (1) bekezdés a) pontjában a „– külön jogszabályban meghatározott –” szövegrész, 4.  § (1) bekezdés

c) pontjában a „ , tartás elmulasztása vétsége, bûntette (Btk. 196.  §)” szövegrész, 5.  § (4) bekezdés a) és d) pontjá-
ban a „vagy az NNI” szövegrész, és 7.  § (4) bekezdésben az „– a szervezett bûnözéssel közvetlen összefüggésben
nem álló –” szövegrész,

b) 4.  § (6) bekezdése, és 7.  § (2) és (3) bekezdése.

6.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmincadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelethez
„1. melléklet a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelethez

A megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányságok hatáskörébe tartozó bûncselekmények

1. Btk. XII. fejezet – A személy elleni bûncselekmények

1.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bûncselekmények
1.1.1. Btk. 166.  § (1)–(4) bekezdés – Emberölés bûntette és vétsége, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
1.1.2. Btk. 167.  § – Erõs felindulásban elkövetett emberölés bûntette
1.1.3. Btk. 168.  § – Öngyilkosságban közremûködés bûntette
1.1.4. Btk. 169.  § (3) bekezdés – Halált okozó magzatelhajtás bûntette
1.1.5. Btk. 170.  § (6) bekezdés – Életveszélyt vagy halált okozó testi sértés bûntette
1.1.6. Btk. 170.  § (7) bekezdés – Gondatlanságból elkövetett, életveszélyes sérülést okozó testi sértés vétsége
1.1.7. Btk. 171.  § (2) bekezdés b) és c) pont – Halált okozó,  illetve kettõnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsét-

lenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége, kivéve a vízirendészeti rend õr-
kapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

1.1.8. Btk. 171.  § (3) bekezdés – Halált okozó,  illetve kettõnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget
okozó, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bûntette, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitány-
ságok hatáskörébe tartozó esetet

1.1.9. Btk. 172.  § (2) bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bûntette, ha azt nem a közlekedési szabályok
megszegésével követték el, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

1.1.10. Btk. 172.  § (3) bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának a veszélyhelyzetet elõidézõ vagy a segítség-
nyújtásra egyébként is köteles személy által elkövetett bûntette, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok
hatáskörébe tartozó esetet

1.2. Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni
bûncselekmények

1.2.1. A Btk. XII. fejezet II. címében felsorolt valamennyi bûncselekmény, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
1.3. A szabadság és az emberi méltóság elleni bûncselekmények
1.3.1. Btk. 174/A.  § – A lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bûntette
1.3.2. Btk. 174/B.  § (1) és (2) bekezdés – Közösség tagja elleni erõszak bûntette
1.3.3. Btk. 175.  § (2) és (3) bekezdés – Személyi szabadság megsértésének bûntette, kivéve, ha azt az RRI ille té kességi

területén követték el
1.3.4. Btk. 175/A.  § – Emberrablás bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
1.3.5. Btk. 175/B.  § – Emberkereskedelem bûntette és vétsége, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy, ha azt az RRI 

ille té kességi területén követték el
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2. Btk. XIII. fejezet – A közlekedési bûncselekmények

2.1. A közlekedés biztonsága elleni bûncselekmények
2.1.1. Btk. 184.  § (2) bekezdés b)–d) pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlen-

séget okozó, halált okozó,  illetve halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bûncselek-
mény bûntette, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

2.1.2. Btk. 184.  § (3) bekezdés – Gondatlanságból elkövetett halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága
elleni bûncselekmény vétsége, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

2.1.3. Btk. 185.  § (2) bekezdés b)–d) pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlen-
séget okozó, halált okozó,  illetve halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi, vagy vízi közlekedés
veszélyeztetésének bûntette, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

2.1.4. Btk. 185.  § (3) bekezdés – Gondatlanságból elkövetett halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi vagy vízi
közlekedés veszélyeztetésének vétsége, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

2.1.5. Btk. 186.  § (2) bekezdés b)–d) pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlen-
séget okozó, halált okozó,  illetve kettõnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti
veszélyeztetés bûntette

2.1.6. Btk. 187.  § (2) bekezdés c) pont – Kettõnél több ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti
baleset gondatlan okozásának vétsége

2.1.7. Btk. 188.  § (2) bekezdés c) és d) pont – Jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban bûntette, ha az halált okoz,  illetve
kettõnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok 
hatáskörébe tartozó esetet

2.1.8. Btk. 189.  § (2) bekezdés c) pont – Kettõnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó
jármûvezetés tiltott átengedésének bûntette, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

3. Btk. XIV. fejezet – A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bûncselekmények

3.1. A nemi erkölcs elleni bûncselekmények
3.1.1. Btk. 197.  § (2) bekezdés a) pont – Erõszakos közösülés bûntette, ha az erõszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen

irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be
3.1.2. Btk. 197.  § (2) bekezdés b) és c) pont – Erõszakos közösülés bûntette, ha a sértett az elkövetõ nevelése, felügyelete,

gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményérõl tudva, többen
közösülnek, kivéve, ha azt az RRI ille té kességi területén követték el

3.1.3. Btk. 197.  § (3) bekezdés – Erõszakos közösülés bûntette, ha az erõszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló
közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, és a sértett
az elkövetõ nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás
cselekményérõl tudva, többen közösülnek

3.1.4. Btk. 198.  § (2) bekezdés a) pont – Szemérem elleni erõszak bûntette, ha az erõszakkal, avagy az élet vagy testi épség
ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltûrésére kényszerített sértett a tizenkettedik
életévét nem töltötte be

3.1.5. Btk. 198.  § (2) bekezdés b) és c) pont – Szemérem elleni erõszak bûntette, ha a sértett az elkövetõ nevelése, felügyelete,
gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményérõl tudva, többen
fajtalankodnak, kivéve, ha azt az RRI ille té kességi területén követték el

3.1.6. Btk. 198.  § (3) bekezdés – Szemérem elleni erõszak bûntette, ha az erõszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen
irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltûrésére kényszerített sértett a tizenkettedik életévét
nem töltötte be, és a sértett az elkövetõ nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll vagy a sértettel
azonos alkalommal, egymás cselekményérõl tudva, többen fajtalankodnak

3.1.7. Btk. 205.  § (2) bekezdés – Üzletszerû kéjelgés elõsegítésének bûntette
3.1.8. Btk. 205.  § (3) bekezdés – Üzletszerû kéjelgés elõsegítésének bûntette, ha a bordélyházban tizennyolcadik életévét be

nem töltött személy folytat üzletszerû kéjelgést
3.1.9. Btk. 206.  § – Kitartottság bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
3.1.10. Btk. 207.  § (2) bekezdés – Üzletszerû kerítés bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
3.1.11. Btk. 207.  § (3) bekezdés – Kerítés bûntette, ha azt az elkövetõ hozzátartozója, avagy nevelése, felügyelete vagy

gondozása alatt álló, ille tõ leg tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, vagy megtévesztéssel,
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erõszakkal avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel követték el, kivéve az NNI hatáskörébe
tartozó eseteket

3.1.12. Btk. 207.  § (4) bekezdés – Üzletszerû kerítés elkövetésében megállapodva elkövetett kerítés bûntette, kivéve az NNI
hatáskörébe tartozó esetet

4. Btk. XV. fejezet – Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni
bûncselekmények

4.1. A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bûncselekmény
4.1.1. Btk. 211.  § – A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bûntett
4.2. A rendészeti bûncselekmények
4.2.1. Btk. 218.  § (1)–(3) bekezdés – Embercsempészés bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy, ha azt

az RRI ille té kességi területén követték el
4.2.2. Btk. 218.  § (4) bekezdés – Embercsempészés elõkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott

embercsempészés bûntettének elkövetésére irányul
4.3. A hivatali bûncselekmények
4.3.1. Btk. 225.  § – Hivatali visszaélés bûntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.3.2. Btk. 226.  § – Bántalmazás hivatalos eljárásban bûntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó

eseteket
4.3.3. Btk. 227.  § – Kényszervallatás bûntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.3.4. Btk. 227/A.  § – Jogosulatlan titkos információgyûjtés bûntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó

eseteket
4.3.5. Btk. 228.  § – Jogellenes fogvatartás bûntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.4. Az igazságszolgáltatás elleni bûncselekmények
4.4.1. Btk. 246.  § (1)–(3) és (5) bekezdés – Fogolyzendülés bûntette
4.5. A közélet tisztasága elleni bûncselekmények
4.5.1. Btk. 250–255.  § – Vesztegetés bûntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy az NNI hatáskörébe

tartozó eseteket
4.5.2. Btk. 255/B.  § (1) bekezdés – Vesztegetés feljelentése elmulasztásának vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe

tartozó eseteket
4.5.3. Btk. 256.  § – Befolyással üzérkedés bûntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó esetet

5. Btk. XVI. fejezet – A közrend elleni bûncselekmények

5.1. A közbiztonság elleni bûncselekmények
5.1.1. Btk. 259.  § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó,

 illetve egy vagy több ember halálát elõidézõ közveszélyokozás bûntette, kivéve, ha azt az RRI ille té kességi területén
követték el

5.1.2. Btk. 259.  § (4) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó,  illetve egy vagy több ember
halálát elõidézõ gondatlan közveszélyokozás vétsége, kivéve, ha azt az RRI ille té kességi területén követték el

5.1.3. Btk. 260.  § (1)–(6) bekezdés – Közérdekû üzem mûködése megzavarásának vétsége és bûntette, kivéve, ha azt az RRI
ille té kességi területén követték el

5.1.4. Btk. 263.  § (2)–(4) bekezdés – Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe
tartozó eseteket

5.1.5. Btk. 263/A.  § (2), (3) és (5) bekezdés – Visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó
eseteket

5.1.6. Btk. 263/C.  § (1) bekezdés – Bûnszervezetben részvétel bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet, vagy, ha azt
az RRI ille té kességi területén követték el

5.2. A köznyugalom elleni bûncselekmények
5.2.1. Btk. 269.  § – Közösség elleni izgatás bûntette
5.3. A közbizalom elleni bûncselekmények
5.3.1. Btk. 274.  § – Közokirat-hamisítás bûntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bûncselekményekkel

összefüggésben követték el
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5.3.2. Btk. 275.  § (1) bekezdés – Közokirat-hamisítás bûntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bûncselekményekkel
összefüggésben követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

5.4. A közegészség elleni bûncselekmények, kivéve a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe tartozó eseteket
5.4.1. Btk. 282.  § (2) bekezdés a) pont – Üzletszerûen vagy bûnszövetségben, ille tõ leg kábítószerfüggõ személy

felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan
a Btk. 282.  § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított visszaélés kábítószerrel bûntette

5.4.2. Btk. 282.  § (2) bekezdés b) pont – Jelentõs mennyiségû kábítószerre elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy
e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282.  § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával
meg valósított visszaélés kábítószerrel bûntette, kivéve, ha azt az RRI ille té kességi területén követték el

5.4.3. Btk. 282.  § (3) bekezdés b) pont – Visszaélés kábítószerrel bûntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer elõállítá-
sához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés forgalomba hozatala, az azzal  való kereskedelem, az országba
 való behozatala, onnan kivitele, az ország területén átvitele, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 
282.  § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított visszaélés kábítószerrel bûntette, kivéve,
ha azt az RRI ille té kességi területén követték el

5.4.4. Btk. 282/A.  § (2) és (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsoló-
dóan a Btk. 282/A.  § (5) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított visszaélés kábítószerrel
bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy, ha azt az RRI ille té kességi területén követték el

5.4.5. Btk. 282/B.  § (2) bekezdés a) pont – Tizennyolcadik életévét betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez
kapcsolódóan a Btk. 282/B.  § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított visszaélés
kábítószerrel bûntette, kivéve, ha azt az RRI ille té kességi területén követték el

5.4.6. Btk. 282/B.  § (2) bekezdés b) pont – Oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közmûvelõdési feladatok
ellátására rendelt épület területén, ille tõ leg annak közvetlen környezetében elkövetett visszaélés kábítószerrel
bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B.  § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök
szolgáltatásával meg valósított visszaélés kábítószerrel bûntette

5.4.7. Btk. 282/B.  § (2) bekezdés c) pont – Tizennyolcadik életévet betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy felhasználásával bûnszövetségben elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény 
elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B.  § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított
visszaélés kábítószerrel bûntette

5.4.8. Btk. 282/B.  § (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan
a Btk. 282/B.  § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított visszaélés kábítószerrel bûntette,
kivéve, ha azt az RRI ille té kességi területén követték el

5.4.9. Btk. 282/C.  § (3) és (4) bekezdés – Kábítószerfüggõ személy által elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, kivéve, ha
azt az RRI ille té kességi területén követték el

6. Btk. XVII. fejezet – A gazdasági bûncselekmények

6.1. Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértõ bûncselekmények
6.1.1. Btk. 296/B.  § (3) bekezdés – Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban vétsége, kivéve

az NNI hatáskörébe tartozó esetet
6.1.2. Btk. 298/B.  § – Saját tõke csorbításának bûntette
6.1.3. Btk. 298/D.  § – Jogosulatlan pénzügyi tevékenység bûntette
6.1.4. Btk. 299/A.  § – Bennfentes kereskedelem bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
6.1.5. Btk. 299/B.  § – Tõkebefektetési csalás bûntette
6.1.6. Btk. 299/C.  § – Piramisjáték szervezésének bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
6.1.7. Btk. 300.  § (1) bekezdés – Gazdasági titok megsértésének bûntette
6.1.8. Btk. 300/C.  § (4) bekezdés b) pont – Különösen nagy kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni

bûncselekmény bûntette
6.1.9. Btk. 300/E.  § (1) és (2) bekezdés – Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának

vétsége, ha az különösen nagy kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bûncselekmény bûntettével
összefüggésben  valósul meg

6.2. A pénz- és bélyeghamisítás, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
6.2.1. Btk. 304.  § (2) bekezdés b) pont – Bûnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bûntette
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6.2.2. Btk. 304.  § (4) bekezdés – Pénzhamisítás elõkészületének vétsége, ha az bûnszövetségben elkövetett pénzhamisítás
bûntettével összefüggésben  valósul meg

6.2.3. Btk. 304/A.  § – Pénzhamisítás elõsegítésének vétsége, ha az bûnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bûntettével
összefüggésben  valósul meg

6.3. A pénzügyi bûncselekmények, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
6.3.1. Btk. 313/C.  § (5) bekezdés – Különösen nagy kárt okozó, vagy jelentõs kárt okozó, bûnszövetségben vagy üzletszerûen

elkövetett készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés bûntette
6.3.2. Btk. 313/C.  § (8) bekezdés – A gazdálkodó szervezet által kibocsátott, a kibocsátó áruja ellenértékének kiegyenlítésére

alkalmas kártyára elkövetett készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés bûntette, ha azt a Btk. 313/C.  §
(5) bekezdésében meghatározott értékre,  illetve módon követték el

6.3.3. Btk. 313/D.  § – Készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisítása elõsegítésének vétsége, ha az az e mellékletben
meghatározott pénzügyi bûncselekményekkel összefüggésben  valósul meg

 7. Btk. XVIII. fejezet – A vagyon elleni bûncselekmények

7.1. A Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe tartozó esetek kivételével
7.1.1. Btk. 316.  § (6) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó

esetet, vagy, ha azt az RRI ille té kességi területén követték el
7.1.2. Btk. 316.  § (7) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre bûnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerûen vagy

dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás bûntette, kivéve, ha azt az RRI ille té kességi területén követték el
7.1.3. Btk. 317.  § (6) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bûntette
7.1.4. Btk. 317.  § (7) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre bûnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerûen

elkövetett sikkasztás bûntette
7.1.5. Btk. 318.  § (6) bekezdés a) pont – Különösen nagy kárt okozó csalás bûntette
7.1.6. Btk. 318.  § (7) bekezdés b) pont – Különösen nagy kárt okozó, bûnszövetségben, közveszély helyszínen vagy

üzletszerûen elkövetett csalás bûntette
7.1.7. Btk. 319.  § (3) bekezdés c) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hûtlen kezelés bûntette
7.1.8. Btk. 320.  § (2) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége, kivéve

az NNI vagy a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
7.1.9. Btk. 321.  § (3) bekezdés d) pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy

közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során elkövetett rablás bûntette, kivéve a kizárólagos
ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

7.1.10. Btk. 321.  § (4) bekezdés a) és b) pont, valamint c) pont második fordulat – Fegyveresen, különösen nagy vagy ezt
meghaladó értékre, vagy jelentõs értékre felfegyverkezve, bûnszövetségben vagy csoportosan elkövetett rablás
bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket

7.1.11. Btk. 321.  § (4) bekezdés c) pont elsõ fordulat, valamint d) pont – Jelentõs értékre, felfegyverkezve vagy csoportosan
hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen,
e feladatának teljesítése során elkövetett rablás bûntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy az NNI
hatáskörébe tartozó eseteket

7.1.12. Btk. 321.  § (5) bekezdés a) pont – Jelentõs értékre fegyveresen elkövetett rablás bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe
tartozó esetet

7.1.13. Btk. 321.  § (5) bekezdés b) pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy
közfeladatot ellátó személy ellen e feladata teljesítése során fegyveresen elkövetett rablás bûntette, kivéve
a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy az NNI hatáskörébe tartozó esetet

7.1.14. Btk. 322.  § (3) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás bûntette
7.1.15. Btk. 323.  § (2) bekezdés – Bûnszövetségben, az élet vagy testi épség elleni avagy más hasonlóan súlyos fenyegetéssel,

vagy hivatalos személyként e jelleg felhasználásával avagy hivatalos megbízás vagy minõség színlelésével elkövetett
zsarolás bûntette

7.1.16. Btk. 324.  § (5) és (6) bekezdés – Különösen nagy vagy különösen jelentõs kárt okozó rongálás bûntette
7.1.17. Btk. 326.  § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bûntette
7.1.18. Btk. 326.  § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre üzletszerûen elkövetett orgazdaság bûntette
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7.1.19. Btk. 329/A.  § (4) bekezdés – Különösen nagy vagy különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó szerzõi vagy szerzõi
joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket

7.1.20. Btk. 329/D.  § (3) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó iparjogvédelmi jogok megsértésének
bûntette”

2. melléklet a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelethez
„2. melléklet a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelethez

A Nemzeti Nyomozó Iroda hatáskörébe tartozó bûncselekmények

1. Btk. X. fejezet – Az állam elleni bûncselekmények

1.1. A Btk. X. fejezetében felsorolt valamennyi bûncselekmény

2. Btk. XI. fejezet – Az emberiség elleni bûncselekmények

2.1. A Btk. XI. fejezetében felsorolt valamennyi bûncselekmény

3. Btk. XII. fejezet – A személy elleni bûncselekmények

3.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bûncselekmények
3.1.1. Btk. 166.  § (2) bekezdés f) pont – Elõre kitervelten, nyereségvágyból, más aljas indokból, ille tõ leg célból vagy különös

kegyetlenséggel több emberen elkövetett emberölés bûntette, ha azt térben és idõben egymástól elkülönülten
követték el

3.1.2. Btk. 166.  § (2) bekezdés g) pont – Elõre kitervelten, nyereségvágyból, más aljas indokból, ille tõ leg célból vagy különös
kegyetlenséggel sok ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bûntette, ha azt az NNI észleli

3.2. Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni
bûncselekmények

3.2.1. Btk. 173/I.  § – Emberi test tiltott felhasználásának bûntette és vétsége
3.3. A szabadság és az emberi méltóság elleni bûncselekmények
3.3.1. Btk. 175/A.  § (1)–(5) és (7) bekezdés – Emberrablás bûntette, ha annak nemzetközi vonatkozása van vagy azt az NNI

észleli
3.3.2. Btk. 175/A.  § (3) bekezdés b) pont – Emberrablás bûntette, ha azt halált okozva követték el
3.3.3. Btk. 175/A.  § (4) bekezdés – Emberrablás bûntette, ha az szándékos emberölést is meg valósít
3.3.4. Btk. 175/B.  § (6) bekezdés – Emberkereskedelem vétsége, ha annak nemzetközi vonatkozása van

4. Btk. XIV. fejezet – A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bûncselekmények

4.1. A nemi erkölcs elleni bûncselekmények
4.1.1. Btk. 204.  § (3) bekezdés – Tiltott pornográf felvétellel visszaélés bûntette, ha az elkövetõ tizennyolcadik életévét be

nem töltött személyrõl vagy személyekrõl készült pornográf felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetõvé
tesz, és azt az NNI észleli

4.1.2. Btk. 206.  § – Kitartottság bûntette, ha annak nemzetközi vonatkozása van, vagy azt az NNI észleli
4.1.3. Btk. 207.  § – Kerítés bûntette, ha annak nemzetközi vonatkozása van, vagy azt az NNI észleli

5. Btk. XV. fejezet – Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni
bûncselekmények

5.1. A rendészeti bûncselekmények
5.1.1. Btk. 218.  § (1)–(3) bekezdés – Embercsempészés bûntette, ha bûnszervezet tagjaként, vagy annak megbízásából

követték el, és annak felderítéséhez, nyomozásához más állammal történõ együttmûködés szükséges
5.1.2. Btk. 218.  § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés – Az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget

nyújtva, vagy a csempészett személy sanyargatásával, fegyveresen vagy üzletszerûen elkövetett embercsempészés
bûntette, ha azt az NNI észleli
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5.1.3. Btk. 218.  § (4) bekezdés – Embercsempészés elõkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott
embercsempészés bûntettének elkövetésére irányul

5.2. Visszaélés minõsített adattal
5.2.1. A Btk. XV. fejezet III. címében felsorolt valamennyi bûncselekmény
5.3. Az igazságszolgáltatás elleni bûncselekmények
5.3.1. Btk. 244.  § (1) és (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés a) pont – Bûnpártolás vétsége és bûntette, ha azt

az e mellékletben felsorolt bûncselekményekkel összefüggésben követték el
5.4. A közélet tisztasága elleni bûncselekmények
5.4.1. Btk. 250.  § (2) bekezdés – Vesztegetés bûntette, ha azt vezetõ beosztású vagy fontosabb ügyekben intézkedésre

hivatott hivatalos személy, vagy más hivatalos személy fontosabb ügyben követi el, és azt az NNI észleli, kivéve
a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

5.4.2. Btk. 250.  § (3) bekezdés – Vesztegetés bûntette, ha az elkövetõ a jogtalan elõnyért hivatali kötelességét megszegi,
hatáskörét túllépi, hivatali helyzetével egyébként visszaél, vagy a bûncselekményt bûnszövetségben vagy
üzletszerûen követi el, és azt az NNI észleli, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

5.4.3. Btk. 252.  § (3) bekezdés – Vesztegetés bûntette, ha az elkövetõ a kötelességét fontosabb ügyben szegi meg,  illetve
a bûncselekményt bûnszövetségben vagy üzletszerûen követi el, és azt az NNI észleli

6. Btk. XVI. fejezet – A közrend elleni bûncselekmények

6.1. A közbiztonság elleni bûncselekmények
6.1.1. Btk. 261.  § (1), (2), (4), (5), (7) és (8) bekezdés – Terrorcselekmény bûntette
6.1.2. Btk. 262.  § (1)–(3) bekezdés – Légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas

jármû hatalomba kerítésének bûntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
6.1.3. Btk. 263.  § – Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bûntette, ha azt az NNI észleli
6.1.4. Btk. 263/A.  § – Visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel, ha azt az NNI észleli
6.1.5. Btk. 263/B.  § (1)–(4) bekezdés – Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, ille tõ leg kettõs felhasználású

termékkel, kivéve a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe tartozó eseteket
6.1.6. Btk. 263/C.  § (1) bekezdés – Bûnszervezetben részvétel bûntette, ha azt az NNI észleli
6.1.7. Btk. 264.  § – Visszaélés radioaktív anyaggal bûntette
6.1.8. Btk. 264/A.  § – Visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével bûntette
6.1.9. Btk. 264/B.  § – Visszaélés atomenergia alkalmazásával bûntette
6.1.10. Btk. 264/C.  § (1)–(3) és (7) bekezdés – Visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel bûntette
6.2. A közbizalom elleni bûncselekmények
6.2.1. Btk. 274.  § – Közokirat-hamisítás bûntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bûncselekményekkel

összefüggésben követték el
6.2.2. Btk. 275.  § (1) bekezdés – Közokirat-hamisítás bûntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bûncselekményekkel

összefüggésben követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
6.3. A közegészség elleni bûncselekmények
6.3.1. Btk. 279.  § (2) bekezdés – Ártalmas közfogyasztási cikk forgalomba hozatalának bûntette, ha azt az NNI észleli
6.3.2. Btk. 280.  § (1) bekezdés a) pont, valamint (2) és (3) bekezdés – Környezetkárosítás bûntette és vétsége, ha azt az NNI

észleli, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó eseteket
6.3.3. Btk. 280.  § (1) bekezdés b) és c) pont – Környezetkárosítás bûntette, ha az három vagy több megyét érint, kivéve

a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó eseteket
6.3.4. Btk. 281.  § (1), (2) és (4) bekezdése – Természetkárosítás bûntette és vétsége, ha azt az NNI észleli, kivéve

a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
6.3.5. Btk. 281.  § (3) bekezdés a) pont elsõ fordulat, valamint (3) bekezdés b) pont elsõ fordulat – Természetkárosítás

bûntette, ha azt az NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
6.3.6. Btk. 281.  § (3) bekezdés a) pont második fordulat, valamint (3) bekezdés b) pont második fordulat – Természetkárosítás

bûntette, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
6.3.7. Btk. 281/A.  § (1)–(3) bekezdés – Hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bûntette és vétsége, ha azt az NNI észleli,

kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
6.3.8. Btk. 282/A.  § (2) bekezdés c) pont – A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási

szervezet létesítményében elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez
kapcsolódóan a Btk. 282/A. (5) bekezdés szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított visszaélés
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kábítószerrel bûntette, ha azt jelentõs mennyiségû kábítószerre követték el, kivéve a Vám- és Pénzügyõrség
hatáskörébe tartozó esetet

6.3.9. Btk. 282/A.  § (3) bekezdés – Jelentõs mennyiségre elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény
elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/A. (5) bekezdés szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított
visszaélés kábítószerrel bûntette, ha azt az NNI észleli, kivéve a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe tartozó esetet

6.3.10. Btk. 283/A.  § (1) bekezdés – Visszaélés kábítószer-prekurzorral bûntette, kivéve a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe
tartozó esetet

7. Btk. XVII. fejezet – A gazdasági bûncselekmények

7.1. Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértõ bûncselekmények
7.1.1. Btk. 296/B.  § (1) és (2) bekezdés – Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bûntette
7.1.2. Btk. 296/B.  § (3) bekezdés – Jelentõs értéket meg nem haladó közbeszerzési értékre elkövetett versenyt korlátozó

megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban vétsége, ha azt az NNI észleli
7.1.3. Btk. 299/A.  § – Bennfentes kereskedelem bûntette, ha azt az NNI észleli
7.1.4. Btk. 299/C.  § – Piramisjáték szervezésének bûntette, ha azt három vagy több területi nyomozó hatóság ille té kességi

területén követték el
7.1.5. Btk. 300/C.  § (4) bekezdés c) pont – Különösen jelentõs kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni

bûncselekmény bûntette
7.1.6. Btk. 300/E.  § (1) és (2) bekezdés – Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának

vétsége, ha az különösen jelentõs kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bûncselekmény bûntettével
összefüggésben  valósul meg

7.2. A pénz- és bélyeghamisítás
7.2.1. Btk. 304.  § (2) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy azt meghaladó értékû pénzre elkövetett pénzhamisítás

bûntette
7.2.2. Btk. 304.  § (2) bekezdés b) pont – Bûnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bûntette, ha azt az NNI észleli
7.2.3. Btk. 304.  § (4) bekezdés – Pénzhamisítás elõkészületének vétsége, ha az az NNI kizárólagos hatáskörébe tartozó

bûncselekmény elkövetésére irányul
7.2.4. Btk. 304/A.  § – Pénzhamisítás elõsegítésének vétsége, ha az az NNI kizárólagos hatáskörébe tartozó bûncselekménnyel 

összefüggésben  valósul meg
7.3. A pénzügyi bûncselekmények
7.3.1. Btk. 313/C.  § (1)–(5) és (7) bekezdés – Készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés vétsége és bûntette, ha azt

az NNI észleli
7.3.2. Btk. 313/C.  § (6) bekezdés – Különösen jelentõs kárt okozó, vagy különösen nagy kárt okozó, bûnszövetségben vagy

üzletszerûen elkövetett készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés bûntette
7.3.3. Btk. 313/C.  § (8) bekezdés – A gazdálkodó szervezet által kibocsátott, a kibocsátó áruja ellenértékének kiegyenlítésére

alkalmas kártyára elkövetett készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés bûntette, ha azt a Btk. 313/C.  §
(6) bekezdésében meghatározott értékre,  illetve módon követték el

7.3.4. Btk. 313/D.  § – Készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisítása elõsegítésének vétsége, ha azt az NNI hatáskörébe
tartozó pénzügyi bûncselekménnyel összefüggésben követték el

8. Btk. XVIII. fejezet – A vagyon elleni bûncselekmények

8.1. A Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe tartozó esetek kivételével
8.1.1. Btk. 316.  § (6) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bûntette, ha annak tárgya az állam, a helyi

önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában
(fenntartásában) mûködõ, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-,  illetve hangarchívum

8.1.2. Btk. 316.  § (7) bekezdés a) pont – Különösen jelentõs értékre elkövetett lopás bûntette
8.1.3. Btk. 317.  § (7) bekezdés a) pont – Különösen jelentõs értékre elkövetett sikkasztás bûntette
8.1.4. Btk. 318.  § (7) bekezdés a) pont – Különösen jelentõs kárt okozó csalás bûntette
8.1.5. Btk. 319.  § (3) bekezdés d) pont – Különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó hûtlen kezelés bûntette
8.1.6. Btk. 320.  § (2) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége, ha azt

az NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

14460 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 67. szám



8.1.7. Btk. 321.  § (4) bekezdés b) pont, valamint c) pont második fordulat – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre, vagy 
jelentõs értékre felfegyverkezve, bûnszövetségben vagy csoportosan elkövetett rablás bûntette, ha azt több területi
nyomozó hatóság ille té kességi területén követték el

8.1.8. Btk. 321.  § (4) bekezdés c) pont elsõ fordulat, valamint d) pont – Jelentõs értékre, felfegyverkezve vagy csoportosan
hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen,
e feladatának teljesítése során elkövetett rablás bûntette, ha azt több területi nyomozó hatóság ille té kességi területén
követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

8.1.9. Btk. 321.  § (5) bekezdés a) pont – Jelentõs értékre fegyveresen elkövetett rablás bûntette, ha azt több területi nyomozó 
hatóság ille té kességi területén követték el

8.1.10. Btk. 321.  § (5) bekezdés b) pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy
közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során fegyveresen elkövetett rablás bûntette, ha azt több
területi nyomozó hatóság ille té kességi területén követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

8.1.11. Btk. 326.  § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentõs értékre elkövetett orgazdaság bûntette
8.1.12. Btk. 329/A.  § (4) bekezdés – Különösen nagy vagy különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó szerzõi vagy szerzõi

joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bûntette, ha azt az NNI észleli
8.1.13. Btk. 329/B.  § (3) bekezdés – Üzletszerûen elkövetett szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító

mûszaki intézkedés kijátszásának bûntette, ha azt az NNI észleli
8.1.14. Btk. 329/D.  § (3) bekezdés b) pont – Különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó iparjogvédelmi jogok megsértésének

bûntette”

3. melléklet a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelethez
„3. melléklet a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelethez

A Repülõtéri Rendõr Igazgatóság hatáskörébe tartozó bûncselekmények

1. Btk. XII. fejezet – A személy elleni bûncselekmények

1.1. A szabadság és az emberi méltóság elleni bûncselekmények
1.1.1. Btk. 175.  § (2) és (3) bekezdés – Személyi szabadság megsértésének bûntette
1.1.2. Btk. 175/B.  § – Emberkereskedelem bûntette és vétsége, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket

2. Btk. XIV. fejezet – A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bûncselekmények

2.1. A nemi erkölcs elleni bûncselekmények
2.1.1. Btk. 197.  § (2) bekezdés b) és c) pont – Erõszakos közösülés bûntette, ha a sértett az elkövetõ nevelése, felügyelete,

gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményérõl tudva, többen
közösülnek

2.1.2. Btk. 198.  § (2) bekezdés b) és c) pont – Szemérem elleni erõszak bûntette, ha a sértett az elkövetõ nevelése, felügyelete,
gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményérõl tudva, többen
fajtalankodnak

3. Btk. XV. fejezet – Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni
bûncselekmények

3.1. A rendészeti bûncselekmények
3.1.1. Btk. 218.  § (1)–(3) bekezdés – Embercsempészés bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
3.1.2. Btk. 218.  § (4) bekezdés – Embercsempészés elõkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott

embercsempészés bûntettének elkövetésére irányul

4. Btk. XVI. fejezet – A közrend elleni bûncselekmények

4.1. A közbiztonság elleni bûncselekmények
4.1.1. Btk. 259.  § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó,

vagy egy vagy több ember halálát elõidézõ közveszélyokozás bûntette
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4.1.2. Btk. 259.  § (4) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, vagy egy vagy több ember
halálát elõidézõ gondatlan közveszélyokozás vétsége

4.1.3. Btk. 260.  § (1)–(6) bekezdés – Közérdekû üzem mûködése megzavarásának vétsége és bûntette
4.1.4. Btk. 262.  § (1)–(3) bekezdés – Légijármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas

jármû hatalomba kerítésének bûntette, ha azt légijármûre követték el
4.1.5. Btk. 263/C.  § (1) bekezdés – Bûnszervezetben részvétel bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
4.2. Köznyugalom elleni bûncselekmények
4.2.1. Btk. 270/A.  § – Közveszéllyel fenyegetés vétsége és bûntette, ha a fenyegetés az RRI ille té kességi területére, az azon

lévõ objektumra,  illetve a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtérre érkezõ, vagy onnan induló légijármûre
vonatkozik

4.3. A közbizalom elleni bûncselekmények
4.3.1. Btk. 275.  § (1) bekezdés – Közokirat-hamisítás bûntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bûncselekményekkel

összefüggésben követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.4. A közegészség elleni bûncselekmények, kivéve a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe tartozó eseteket
4.4.1. Btk. 282.  § (2) bekezdés b) pont – Jelentõs mennyiségû kábítószerre elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy

e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282.  § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával
meg valósított visszaélés kábítószerrel bûntette

4.4.2. Btk. 282.  § (3) bekezdés b) pont – Visszaélés kábítószerrel bûntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer elõállí-
tásához szükséges anyag, berendezés, vagy felszerelés forgalomba hozatala, az azzal  való kereskedelem, az országba
 való behozatala, onnan kivitele, az ország területén átvitele, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 
282.  § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított visszaélés kábítószerrel bûntette

4.4.3. Btk. 282/A.  § (2) és (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez kapcso-
lódóan a Btk. 282/A.  § (5) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított visszaélés kábítószerrel
bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket

4.4.4. Btk. 282/B.  § (2) bekezdés a) pont – Tizennyolcadik életévét betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez
kapcsolódóan a Btk. 282/B.  § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított visszaélés
kábítószerrel bûntette

4.4.5. Btk. 282/B.  § (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan
a Btk. 282/B.  § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával meg valósított visszaélés kábítószerrel bûntette

4.4.6. Btk. 282/C.  § (3) és (4) bekezdés – Kábítószerfüggõ személy által elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette

5. Btk. XVIII. fejezet – A vagyon elleni bûncselekmények

5.1. A Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe tartozó esetek kivételével
5.1.1. Btk. 316.  § (6) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bûntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó

esetet
5.1.2. Btk. 316.  § (7) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre bûnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerûen vagy

dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás bûntette”

4. melléklet a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelethez
„4. melléklet a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelethez

A vízirendészeti rend õrkapitányságok hatáskörébe tartozó bûncselekmények

1. Btk. XII. fejezet – A személy elleni bûncselekmények

1.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bûncselekmények, ha azt a hajózási tevékenységre vonatkozó elõ írások
megszegésével követték el

1.1.1. Btk. 171.  § (1)–(3) bekezdés – Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bûntette és vétsége
1.1.2. Btk. 172.  § (1)–(3) bekezdés – Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége és bûntette
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2. Btk. XIII. fejezet – A közlekedési bûncselekmények

2.1. A közlekedés biztonsága elleni bûncselekmények
2.1.1. Btk. 184.  § (1)–(3) bekezdés – A közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény bûntette és vétsége, ha az a vízi

közlekedés biztonságát veszélyezteti
2.1.2. Btk. 185.  § (1)–(3) bekezdés – Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bûntette és vétsége, ha azt a vízi

közlekedés szabályainak megszegésével követték el
2.1.3. Btk. 188.  § – Jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban bûntette és vétsége, ha azt gépi meghajtású vízi jármûvel vagy

úszó munkagéppel követték el
2.1.4. Btk. 189.  § – Jármûvezetés tiltott átengedésének vétsége és bûntette, ha azt gépi meghajtású vízi jármûre vagy úszó

munkagépre követték el
2.1.5. Btk. 190.  § – Cserbenhagyás vétsége, ha azt vízi közlekedési balesettel érintett jármû vezetõje követte el

3. Btk. XVI. fejezet – A közrend elleni bûncselekmények

3.1. A közbiztonság elleni bûncselekmények
3.1.1. Btk. 266/B.  § (2) bekezdés – Állatkínzás vétsége, ha azt a halászatról  szóló tör vény által tiltott halfogási eszközzel vagy

módon halászással vagy horgászással követték el
3.1.2. Btk. 266/B.  § (3) bekezdés – Állatkínzás bûntette, ha azt a halászatról  szóló tör vény által tiltott halfogási eszközzel vagy

módon halászással vagy horgászással követték el, és az az állatnak különös szenvedést okoz
3.2. A közbizalom elleni bûncselekmények, ha az elkövetés tárgya úszólétesítményhez vagy annak kezeléséhez szükséges

képesítõ okmányhoz, továbbá halászathoz, horgászathoz szükséges engedélyhez kapcsolódik
3.2.1. Btk. 274.  § – Közokirat-hamisítás bûntette és vétsége, kivéve a megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányságok vagy az NNI

hatáskörébe tartozó eseteket
3.2.2. Btk. 276.  § – Magánokirat-hamisítás vétsége
3.2.3. Btk. 277.  § – Visszaélés okirattal vétsége
3.2.4. Btk. 277/A.  § – Egyedi azonosító jel meghamisításának bûntette
3.3. Közegészség elleni bûncselekmények
3.3.1. Btk. 280.  § (1)–(3) bekezdés – Környezetkárosítás vétsége és bûntette, ha az elkövetés tárgya a természetes vizek

kincsei körébe tartozik
3.3.2. Btk. 281.  § (1)–(4) bekezdés – Természetkárosítás vétsége és bûntette, ha az elkövetés tárgy a természetes vizek kincsei

körébe tartozik
3.3.3. Btk. 281/A.  § (1)–(3) bekezdés – A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének vétsége és bûntette

4. Btk. XVIII. fejezet – A vagyon elleni bûncselekmények

4.1. Ha az elkövetés tárgya vízi jármû, úszó munkagép, úszómû vagy ezek tartozéka, kivéve a Vám- és Pénzügyõrség
hatáskörébe tartozó eseteket

4.1.1. Btk. 316.  § (1)–(5) bekezdés – Lopás vétsége és bûntette
4.1.2. Btk. 316.  § (6) bekezdés b) pont – Jelentõs értékre bûnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerûen vagy dolog

elleni erõszakkal elkövetett lopás bûntette
4.1.3. Btk. 317.  § (1)–(5) bekezdés – Sikkasztás vétsége és bûntette
4.1.4. Btk. 317.  § (6) bekezdés b) pont – Jelentõs értékre bûnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerûen

elkövetett sikkasztás bûntette
4.1.5. Btk. 319.  § (1) és (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés a) és b) pont – Hûtlen kezelés vétsége és bûntette
4.1.6. Btk. 320.  § – Hanyag kezelés vétsége
4.1.7. Btk. 324.  § (1)–(4) bekezdés – Rongálás vétsége és bûntette
4.1.8. Btk. 325.  § – Jogtalan elsajátítás vétsége
4.1.9. Btk. 326.  § (1)–(4) bekezdés – Orgazdaság vétsége és bûntette
4.1.10. Btk. 327.  § – Jármû önkényes elvételének bûntette
4.2. Ha az elkövetés tárgya a természetes vizek kincsei körébe tartozik, kivéve a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe tartozó

eseteket
4.2.1. Btk. 316.  § (1)–(5) bekezdés – Lopás vétsége és bûntette
4.2.2. Btk. 316.  § (6) bekezdés b) pont – Jelentõs értékre bûnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerûen vagy dolog

elleni erõszakkal elkövetett lopás bûntette
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4.2.3. Btk. 317.  § (1)–(5) bekezdés – Sikkasztás vétsége és bûntette
4.2.4. Btk. 317.  § (6) bekezdés b) pont – Jelentõs értékre bûnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerûen

elkövetett sikkasztás bûntette
4.2.5. Btk. 319.  § (1) és (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés a) és b) pont – Hûtlen kezelés vétsége és bûntette
4.2.6. Btk. 326.  § (1)–(4) bekezdés – Orgazdaság vétsége és bûntette”

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 12/2010. (V. 4.) KvVM rendelete
a folyók mértékadó árvízszintjérõl  szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi
és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § c) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1.  § (1) A folyók mértékadó árvízszintjérõl  szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 1. melléklet 11. Ipoly pont 3. sor B oszlopában
a „107,65” szövegrész helyett a „107,28” szöveggel, a 4. sor B oszlopában a „107,70” szövegrész helyett a „107,42”
szöveggel, az 5. sor B oszlopában a „107,73” szövegrész helyett a „107,50” szöveggel, a 6. sor B oszlopában a „107,75”
szövegrész helyett a „107,56” szöveggel lép hatályba.

(2) A folyók mértékadó árvízszintjérõl  szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 1. melléklet 12. Szentendrei-Dunaág pont
3. sor B oszlopában a „104,33” szövegrész helyett a „104,11” szöveggel, 6. sor B oszlopában a „104,75” szövegrész
helyett a „104,46” szöveggel, 8. sor B oszlopában a „104,92” szövegrész helyett a „104,60” szöveggel, 12. sor
B oszlopában a „105,00” szövegrész helyett a „104,66” szöveggel, 13. sor B oszlopában a „105,20” szövegrész helyett
a „104,82” szöveggel, 15. sor B oszlopában a „106,38” szövegrész helyett a „105,79” szöveggel, 16. sor B oszlopában
a „106,79” szövegrész helyett a „106,13” szöveggel lép hatályba.

2.  § E rendelet 2010. május 5. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 37/2010. (V. 4.) KHEM rendelete
a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl  szóló
26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról

A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A.  § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljáró honvédelmi miniszterrel és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1.  § A magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl  szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet
(a továb biak ban: Rendelet) 6.  § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtérben)
„b) nem végezhetõ hajtómûvel felszerelt és a hajtómûvét használó légijármûvel, valamint hõlégballonnal történõ
repülés, kivéve az 5.  § (1) bekezdésében meghatározott, elõ ze tes engedélyhez nem kötött, továbbá a következõ célból 
végzett engedélyezett repüléseket:
ba) térképezés céljából történõ repülés,
bb) mérõkamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,
bc) egyéb képrögzítés,  felvételkészítés céljából történõ repülés,
bd) szúnyogirtás, mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,
be) polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezetékellenõrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,
bf) egyéb, közérdekû célból – így különösen a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot
és mentességet élvezõ személyek hivatalos látogatása céljából – végzett repülés.”

2.  § (1) A Rendelet 15.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A magyar légtér igénybevételérõl  szóló kormányrendeletben meghatározott eseti légtér kijelölése iránti kérelmet
a (3) bekezdésben foglalt adatok megadásával, legalább tizenöt munkanappal a tervezett igénybevétel elõtt, a katonai 
légügyi hatósághoz kell benyújtani.”

(2) A Rendelet 15.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A katonai légügyi hatóság az (5) bekezdésben foglalt adatokat – közzététel céljából – a légtér mûködésének
megkezdése elõtt legkésõbb 7 nappal megküldi a légiforgalmi tájékoztató szolgálatnak.”

3.  § A Rendelet 1–3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4.  § Ez a rendelet 2010. május 6-án lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszíti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 37/2010. (V. 4.) KHEM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6. oszlopában a „Nyitott szolgálat” szövegrész helyébe a „Nyújtott
szolgálat” szöveg lép.

2. A Rendelet 2. melléklet „II. NEM ELLENÕRZÖTT LÉGTEREK” címet követõ táblázata a „Szeged TIZ” azonosítójú sort
köve tõen a következõ sorokkal egészül ki:

(Légtér azonosítója/oldalhatárai Felsõ/alsó határ Megjegyzés)

„Börgönd TIZ1
471301N 0181832E
471833N 0182354E
471842N 0183545E
465707N 0183721E
465448N 0182729E
465523N 0181838E
470933N 0181924E
471301N 0181832E

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidõ szerint csak
Börgönd TIZ2 és TIZ3

légterekkel együtt
mûködhet

Börgönd TIZ2
471301N 0181832E
472148N 0181621E
472147N 0183628E
470908N 0184432E
471301N 0181832E

7500’ (2300 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidõ szerint csak
Börgönd TIZ1 és TIZ3

légterekkel együtt
mûködhet

Börgönd TIZ3
471301N 0181832E
470908N 0184432E
470623N 0184817E
465611N 0185125E
465054N 0183452E
465115N 0182246E
465523N 0181838E
470933N 0181924E
471301N 0181832E

9500’ (2900 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidõ szerint csak
Börgönd TIZ1 és TIZ2

légterekkel együtt
mûködhet”

3. A Rendelet 2. melléklet „II. NEM ELLENÕRZÖTT LÉGTEREK” címet követõ táblázat „LHSG20A” azonosítójú sora helyébe
a következõ sor lép:

(Légtér azonosítója/oldalhatárai Felsõ/alsó határ Megjegyzés)

„LHSG20A
2 km sugarú kör

a 473704N 0190836E
középpont körül

Koordinált légtér:
4000’ (1200 m) AMSL/2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „G”) Elsõsorban
vitorlázórepülés céljára.

A kezdés, befejezés
idõpontját és az igénybe

vehetõ magasságot
a Budapest ATS Központ

határozza meg.”

4. A Rendelet 3. melléklet „TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK” címû táblázat  „Hevesi füves puszták II.”
azonosítójú sora helyébe a következõ sor lép:

(Légtér neve/oldalhatárai
Felsõ határa

Alsó határa: GND
Korlátozás ideje Korlátozás indoka)

„Hevesi füves puszták II.
474826N 0210041E
474158N 0205911E
472841N 0203520E
472648N 0202534E

1500’ (450 m) AGL
Március 2.–július 31.

között
természetvédelem

472723N 0201344E
474430N 0201528E
474504N 0203314E
475318N 0204737E
474826N 0210041E

1000’ (300 m) AGL
Augusztus 1.–március 1.

között
természetvédelem”
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5. A Rendelet 3. melléklet „TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK” címû táblázat  „Alsó-Tisza-völgy”
azonosítójú sora helyébe a következõ sor lép:

(Légtér neve/oldalhatárai
Felsõ határa

Alsó határa: GND
Korlátozás ideje Korlátozás indoka)

„Alsó-Tisza-völgy
464459N 0195832E
464131N 0201302E
462310N 0201739E
462338N 0195959E
463723N 0195943E
463254N 0195304E
463547N 0195107E
464459N 0195832E

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem”

6. A Rendelet 3. melléklet „TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK” címû táblázat  „Gemenc” azonosítójú sora
helyébe a következõ sor lép:

(Légtér neve/oldalhatárai
Felsõ határa

Alsó határa: GND
Korlátozás ideje Korlátozás indoka)

„Gemenc
462317N 0184615E
462015N 0185620E
461526N 0185503E
460945N 0185637E
460205N 0184456E
460316N 0184306E
461854N 0185033E
462202N 0184439E
462317N 0184615E

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem”

7. A Rendelet 3. melléklet „TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK” címû táblázata a „Környezetvédelmi
szempontból korlátozott légterek” címet köve tõen a „Gemenc” azonosítójú sort követõen a következõ új sorral
egészül ki:

(Légtér neve/oldalhatárai
Felsõ határa

Alsó határa: GND
Korlátozás ideje Korlátozás indoka)

„Béda-Karapancsa
460316N 0184306E
460144N 0184055E
455507N 0183939E

1500’ (450 m) AGL
Március 2.–június 30.

között
természetvédelem

Országhatár
455606N 0185427E
460945N 0185637E
460205N 0184456E
460316N 0184306E

1000’ (300 m) AGL
Július 1.–március 1.

között
természetvédelem”

8. A Rendelet 3. melléklet „TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK” címû táblázat  „Õrség” azonosítójú sora
helyébe a következõ sor lép:

(Légtér neve/oldalhatárai
Felsõ határa

Alsó határa: GND
Korlátozás ideje Korlátozás indoka)

„Õrség
465824N 0161618E
465952N 0163907E
464323N 0163210E
464252N 0162223E

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem”

Országhatár
465824N 0161618E
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9. A Rendelet 3. melléklet „TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK” címû táblázat  „Velencei tó, Dinnyés”
azonosítójú sora helyébe a következõ sor lép:

(Légtér neve/oldalhatárai
Felsõ határa

Alsó határa: GND
Korlátozás ideje Korlátozás indoka)

„Velencei-tó, Dinnyés
471340N 0183522E
470704N 0183623E
470723N 0183139E
470948N 0183228E
471049N 0183137E
471308N 0183139E
471340N 0183522E

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem”

10. A Rendelet 3. melléklet „TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK” címû táblázat  „Kiskunság-dél” azonosítójú
sora helyébe a következõ sor lép:

(Légtér neve/oldalhatárai
Felsõ határa

Alsó határa: GND
Korlátozás ideje Korlátozás indoka)

„Kiskunság – dél
465342N 0190808E
465004N 0192716E
463639N 0191858E
464022N 0191351E
463334N 0191413E
463435N 0185817E
465342N 0190808E

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem”

11. Hatályát veszti a Rendelet 3. melléklet „TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK” címû táblázat „LHR23”,
„LHR24”, „LHR25” és „LHR28” légtér azonosítókkal jelzett sora.

A külügyminiszter 2/2010. (V. 4.) KüM rendelete
a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
és ellenõrzésének szabályairól

Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Ámr.) 2.  §-a 6. pontjának j) alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §-ának
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továb biak ban:
költségvetési tör vény) XVIII. Külügyminisztérium (a továb biak ban: minisztérium) fejezeti kezelésû elõirányzatai
(a továb biak ban: elõirányzat) közül az alábbiakra terjed ki:
a) Alapítványok támogatása (5. cím, 12. alcím),
b) Civil szervezetek támogatása (5. cím, 14. alcím),
c) Külügyi Kommunikáció (5. cím, 15. alcím),
d) Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés (a továb biak ban: NEFE)és humanitárius segélyezés (5. cím, 22. alcím),
e) Lakossági EU tájékoztatási feladatok (5. cím, 36. alcím),
f) Külföldi magyar emlékek megõrzése (5. cím, 43. alcím).
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2. § (1) Az elõirányzatból a minisztérium pályázat vagy támogatási kérelem alapján nyújthat támogatást. Támogatási kérelem
alapján támogatás abban az esetben nyújtható, ha azt e rendelet külön lehetõvé teszi.

(2) Az egyes elõirányzatokból fedezhetõk – amennyiben e rendelet eltérõen nem rendelkezik, alcímenként az alcímhez
rendelt elõirányzat éves összegének legfeljebb 9%-áig – az elõirányzat mûködtetésével, kezelésével, felhasználásával,
szerzõdések elõkészítésével, nyilvántartásának tárgyi feltételeivel és ellenõrzésével kapcsolatos költségek is.
Az elõirányzat mûködtetésével kapcsolatos költségként az elõirányzat terhére elszámolható a Magyar Államkincstár
egyes szolgáltatásaiért a minisztérium által fizetendõ kezelési költség, valamint a külképviseleteken keresztül
meg valósított projektek esetén az elszámolásból adódó árfolyam-különbözet.

3. § Amennyiben e rendelet eltérõen nem rendelkezik, támogatás kizárólag saját forrás biztosítása mellett nyújtható.
A saját forrás legkisebb mértéke – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – a támogatott tevékenység
összköltségvetésének 10%-a, amely pénzben biztosítandó. Civil szervezetnek és nonprofit gazdasági társaságnak
500 000 Ft-ot meg nem haladó összegû, valamint határon túli magyar szervezet, intézmény részére, támogatás saját
forrás biztosítása nélkül is nyújtható. Az elõzõekben meghatározottakon túl saját forrás biztosítása nélkül támogatás
a miniszter egyedi döntése alapján – e rendelet 10.  § (4) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt szempontok
figye lembe véte lével – is nyújtható.

4. § Támogatás a támogatási igény benyújtásakor már meg valósult tevékenységre, projektre vagy programra nem
adható.

1. Értelmezõ rendelkezések

5. § Jelen rendelet alkalmazásában:
a) civil szervezet: az a társadalmi szervezet (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti

szerveket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), alapítvány, közalapítvány, valamint mindezek jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége, amelyet a bíróság – jelen rendelet eltérõ rendelkezése
hiányában – a pályázat kiírása elõtt vagy a támogatási igény benyújtását megelõzõen legalább két évvel
nyilvántartásba vett, és az alapszabályának, alapító okiratának megfelelõ tevékenységet ténylegesen folytatja;

b) támogatási igény: pályázat vagy támogatási kérelem;
c) igénylõ: a pályázó vagy a támogatási kérelem benyújtója;
d) külföldi igénylõ: nem magyarországi székhellyel rendelkezõ igénylõ.

2. A pályázati felhívás

6. § (1) Pályázati eljárás lefolytatása esetén a minisztérium pályázati felhívást tesz közzé a Magyar Közlöny mellékletét képezõ
Hivatalos Értesítõben, valamint a minisztérium internetes honlapján (www.kulugyminiszterium.hu), továbbá
a pályázati felhívásról olyan közleményt tesz közzé legalább egy országos napilapban, amely tartalmazza, hogy
a pályázati felhívás teljes szövege a Magyar Közlöny mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõben és a minisztérium
internetes honlapján megtekinthetõ.

(2) Pályázati felhívás közzététele esetén a pályázatokat a pályázati felhívásban meghatározott idõn belül kell benyújtani,
amely – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a minisztérium internetes honlapján történõ közzétételtõl számított
30 napnál rövidebb nem lehet.

(3) Pályázati felhívás közzététele ajánlattételi felhívásnak minõsül.

3. A támogatási igény tartalmi elemei

7. § A támogatási igénynek [5.  § b) pont] az Ámr. 133.  § (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározottakon kívül tartalmaznia 
kell:
a) az igénylõ telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetõségét,
b) több elérhetõség esetén annak megjelölését, hogy az értesítéséket melyik elérhetõségre kéri,
c) részletezett költségvetési tervet, abban külön szerepeltetve a saját forrás felhasználási módját,
d) a pályázati felhívásban vagy az egyéb jogszabályokban meghatározott további adatokat.
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8. § A támogatási igényhez csatolni kell:
a) hiteles másolatban a pályázó harminc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy igazolást a bírósági, vagy egyéni

vállalkozóként történõ nyilvántartásba vételrõl,
b) az igénylõ képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett

aláírásmintáját; ötszázezer forintot meg nem haladó támogatás esetén a költségvetési szerv, intézmény igénylõ
képviselõjének pénzintézetnél szereplõ eredeti vagy a pénzintézet által hitelesített aláírás-bejelentõ kartonját,

c) eredetiben az igénylõ valamennyi bankszámláját vezetõ hitelintézet harminc napnál nem régebbi igazolását
– a pontos számlaszám megjelölésével – a pályázó bankszámlájának vezetésérõl, fizetõképességérõl,

d) az igénylõ létesítõ okiratáról készített egyszerû másolatot,
e) igénylõi nyilatkozatot a saját forrás meglétérõl; a pénzbeli saját forrást bankszámlakivonattal, szerzõdéssel vagy

hitelígérvénnyel, helyi önkormányzat pályázónál a testületi határozattal is igazolni kell,
f) az igénylõ képviselõje által cégszerûen aláírt nyilatkozatot arról, hogy:

fa) az igénylõnek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az ille té kes
adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,

fb) az igénylõ felhatalmazza a minisztériumot a 12.  § (4) bekezdésében foglalt adatok nyilvántartására,
fc) az igénylõ nem áll a támogatási rendszerbõl  való kizárás hatálya alatt.

g) az igénylõ nyilatkozik arról, hogy a pályázó a 13.  § (5) bekezdésében foglaltak szerinti tartalommal felhatalmazza
a minisztériumot beszedési megbízás benyújtására,

h) a pályázati felhívásban vagy az egyéb jogszabályokban meghatározott dokumentumokat.

4. A támogatási igények elbírálása

9. § (1) A minisztérium munkabizottsága (a továb biak ban: munkabizottság) – a támogatási igény alapján – javaslatot tesz
támogatás odaítélésére, valamint egyéb kifizetések teljesítésére. Támogatási kérelem esetében a munkabizottság
csak különösen indokolt esetben tehet javaslatot támogatás nyújtására.

(2) A pályázat elfogadásáról a kötelezettségvállalásra jogosult dönt. A támogatási kérelem elfogadása a miniszter
hatáskörébe tartozik, ha az igényelt összeg eléri vagy meghaladja az ötvenmillió forintot, ha a támogatási kérelem
alapján nyújtott támogatás nem éri el az ötvenmillió forintot, a támogatás nyújtásáról az államtitkár dönt.

(3) A munkabizottság javaslatot tesz az államháztartási körbe tartozó igénylõk támogatási kérelmének elbírálására is.
(4) A munkabizottság szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal ülésezik. A munkabizottság a támogatási

igény benyújtásától számított harminc, vagy a hiánypótlás határidejének lejártától számított tizenöt munkanapon
belül teszi meg az (1) bekezdés szerinti javaslatát.

10. § (1) A munkabizottság határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak több mint ötven százaléka az ülésen jelen van,
vagy elõ ze tesen írásban leadta a szavazatát.

(2) A munkabizottság tagjait egyenlõ szavazati jog illeti meg. A döntésekre vonatkozó javaslatokat a munkabizottság nyílt 
szavazással és a távollévõk írásbeli szavazatai alapján, egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén
a soros elnök szavazata dönt. A döntés-elõkészítõ javaslatnak tartalmaznia kell a támogatási igények értékelését,
a véleményezésre jogosultak javaslatait, észrevételeit.

(3) A munkabizottság üléseirõl jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyvben röviden rögzíteni kell a támogatási igény
elbírálásában részt vevõ személyek fõbb hozzászólásait, a támogatási igény támogathatóságára vonatkozó javaslatait. 
Támogatási kérelem esetében azoknak a körülményeknek a részletezését, amelyek a pályázat kiírásának mellõzését
indokolják, továbbá azoknak a körülményeknek a részletezését, amelyek megalapozzák az adott egyéni kérelmem
alapján nyújtható támogatás különös indokoltságát.

(4) A támogatási igény elbírálása során a munkabizottság bírálati szempontként együttesen figye lembe veszi, hogy
tervezett tevékenység milyen mértékben
a) illeszkedik a külkapcsolati stratégiához,
b) alkalmas az elõirányzat céljának meg valósítására,
c) felel meg a pályázati felhívásban megfogalmazott konkrét követelményeknek (pályázat felhívás közzététele

esetén),
d) erõsíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi civil szféra közötti kapcsolatot,
e) alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a hiteles Magyarország-kép kialakításának elõsegítésére,
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f) költséghatékony,
g) biztosít saját forrást.

(5) A támogatási igény hiányos benyújtása esetén – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a minisztérium egy
alkalommal az igénylõt hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás határideje – e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában –
a hiánypótlásra történõ felhívás kézhezvételétõl számított nyolcadik nap. A hiánypótlásra biztosított határidõ
elmulasztása az igénylõnek a támogatási igény elbírálásából  való kizárását eredményezi, errõl az igénylõt
a hiánypótlásra történõ felhívásban tájékoztatni kell. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 14.  §-ában meghatározott nyilatkozat csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásnak
nincsen helye.

11. § (1) A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegû költségvetési támogatás
igénybevételére. A pályázatot szerzõdéskötési ajánlatnak kell tekinteni.

(2) Támogatás az igénylõ által igényelt összegnél kisebb összegben is nyújtható.
(3) A minisztérium a támogatási igény nyertesének megnevezését, az elnyert támogatás összegét, a támogatás tárgyát

a minisztérium internetes honlapján teszi közzé.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott, a minisztérium internetes honlapján történõ közzététel nem érinti a közzétételre

vonatkozó egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítését.
(5) Nem ítélhetõ meg támogatás olyan igénylõ részére, továbbá nem köthetõ támogatási szerzõdés azzal:

a) aki saját forrással nem rendelkezik, kivéve, ha az igényelt támogatás összege az ötszázezer forintot nem haladja
meg, vagy ha e rendelet eltérõen rendelkezik, vagy

b) akit a miniszter írásbeli döntésével – az Ámr. 120.  §-a (2) bekezdésében foglaltak alapján – kizárt az elõirányzat
támogatási rendszerébõl, a kizárás hatálya alatt, vagy

c) aki jelen rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött támogatási szerzõdésében foglaltakat megszegte és e miatt 
a minisztérium elállt a támogatási szerzõdéstõl, vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi jelentését a minisztérium
nem fogadta el, az elállástól, az elszámolás, tartalmi jelentés elbírálásától számított 5 évig, vagy

d) akivel szemben a támogatás nyújtásának egyéb jogszabályban meghatározott, vagy jelen rendelet hatályba-
lépését megelõzõen kötött szerzõdésbõl eredõ akadálya van.

5. A támogatási szerzõdés

12. § (1) A minisztérium a támogatásban részesülõ igénylõvel (a továb biak ban: kedvezményezett) a támogatás feltételeirõl
támogatási szerzõdésben (a továb biak ban: szerzõdés) állapodik meg.

(2) Külföldi kedvezményezettel kötött szerzõdés esetén – amennyiben jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a jogviták
elbírálására a magyar jog az irányadó és a szerzõdésben a magyar bíróság joghatóságát kell kikötni. Amennyiben
a szerzõdés magyar nyelven kívül más nyelven (nyelveken) is megkötésre kerül, a szerzõdés értelmezése során
– eltérés esetén – a magyar nyelvû szöveg az irányadó.

(3) A támogatással érintett tevékenység teljesítésének határideje kizárólag annak lejártát legkésõbb harminc – különösen
méltányolható esetben három – nappal megelõzõen beérkezett, indokolással ellátott kérelem, vagy a minisztérium
kezdeményezése alapján módosítható.

(4) A minisztérium nyilvántartja a kedvezményezettel kötött szerzõdés lényeges tartalmi elemeit, valamint a szerzõdés
teljesítésével és a támogatás felhasználásával kapcsolatos adatokat.

(5) A külföldön meg valósított tevékenységek esetén, az ennek jellegébõl adódóan esetlegesen beálló árfolyamveszteség
a kedvezményezettet terheli.

6. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszatérítése

13. § (1) A támogatás visszafizetésére vonatkozó értesítésben a kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, ha a jogosulatlanul
igénybe vett támogatás nem vagy csak részben kerül visszafizetésre, vagy ha az értesítés kézbesítését követõ harminc
napon belül a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az (5) bekezdésben meghatározott beszedési
megbízás alkalmazásának van helye, ennek hiánya, eredménytelensége esetén, vagy egyéb esetekben a minisztérium
követelését fizetési meghagyásos, valamint polgári peres eljárásban érvényesíti.

(2) Az értesítésben meg kell határozni azt a számlaszámot, amelyre a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett
támogatást visszafizetni köteles.
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(3) A miniszter a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott részletes indokolást
tartalmazó kérelmére – méltányosságból – részletfizetési kedvezményt vagy halasztást engedélyezhet. A részletekben 
történõ visszafizetés vagy a halasztás idõtartama a tizenkét hónapot nem haladhatja meg. A visszafizetéstõl
eltekinteni nem lehet.

(4) Visszafizetési kötelezettség, elállás, felmondás esetén a már kifizetett támogatási összeg, továbbá a kamat és
a késedelmi kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése – e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában –
beszedési megbízás alkalmazásával történik. A beszedési megbízás alkalmazásától eltekinteni elõleg nélküli,
egyösszegû utófinanszírozással biztosított támogatás nyújtása esetén lehet.

(5) A kedvezményezett legkésõbb a szerzõdés aláírásakor átadja a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján
beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó, a minisztérium javára  szóló beszedési meg-
bízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet és a pénzforgalmi szolgáltató visszaigazolásával arról, hogy
a kedvezményezettõl befogadták a pénzforgalom lebonyolításáról  szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben
foglaltaknak megfelelõ – a minisztériumot a kedvezményezett bankszámlái ellen beszedési megbízás benyújtására
felhatalmazottként megjelölõ és csak a minisztérium hozzájárulásával visszavonható – felhatalmazó levelet.
A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell a pénzügyi fedezethiány  miatt nem teljesíthetõ fizetési megbízás esetére
a követelés legalább harmincöt napra  való sorba állítására vonatkozó rendelkezést is. A minisztérium az elszámolás
elfogadásának tényérõl értesítést küld a kedvezményezettnek, egyúttal megadja a hozzájárulást a felhatalmazó levél
visszavonásához.

7. A támogatás folyósítása

14. § (1) A támogatási összeg vagy annak részletei folyósítására érvényes és hatályos szerzõdés alapján, – ha e rendelet eltérõen 
nem rendelkezik – a támogatott tevékenység teljes vagy részleges meg valósulását köve tõen (utófinanszírozás) kerül
sor, a tartalmi jelentés és a pénzügyi dokumentáció elfogadása után, írásbeli lehívás alapján.

(2) Nem profitorientált szervezet esetében – ötszázezer forintot meg nem haladó összegû támogatás – elõfinanszíro-
zással egy összegben is folyósítható.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl, a kedvezményezett kérelmére, indokolt esetben a támogatás a kedvez-
ményezett utólagos elszámolásával elõfinanszírozás formájában is folyósítható, legfeljebb a támogatás 25%-át meg
nem haladó részletekben. Ez esetben az egyes részletek csak akkor folyósíthatók, ha a kedvezményezett a pénzben
biztosított saját forrás ütemezése szerinti összegét számlával igazoltan felhasználta és elszámolt a már folyósított
összeggel, továbbá elszámolását a minisztérium elfogadta.

(4) A támogatás részletekben történõ kifizetése esetén az egyes részletek átutalására a finanszírozási idõszakot lezáró
részbeszámoló elfogadását köve tõen kerülhet sor.

8. A támogatás felhasználása és a felhasználás ellenõrzése

15. § (1) A kedvezményezett köteles pénzügyi elszámolást készíteni a támogatás összegének felhasználásáról, amelynek
– a szerzõdésben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell:
a) összesítõ kimutatást a szerzõdés mellékletét képezõ költségvetésben szereplõ költségekre vetítve, amelyet

elektronikus úton is be kell nyújtani és amelyben az üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni,
b) költségtételek szerinti bontásban a számla kibocsátójának nevét, a számla sorszámát, a számla tartalmát (kifizetés

jogcímét), a számla keltét és a teljesítés idõpontját, az áfaalapot, az áfatartalmat és a bruttó összeget, valamint
átutalás esetében átutalással teljesített számlamásolat mellett a bankszámla terhelésérõl  szóló banki igazolást
vagy kivonatot (megjelölve a vonatkozó tételt), készpénzes kifizetés esetében a készpénzfelvétel tényét
tartalmazó külön kimutatást,

c) a támogatás és a saját forrás felhasználását igazoló számla másolatát (az áfatartalmú számlák esetében fel kell
tüntetni a számla nettó értékét),

d) a saját forrás és társfinanszírozás dokumentumainak másolatát (megállapodás, határozat),
e) a saját forrás és társfinanszírozás felhasználásáról  szóló kimutatást,
f) személyi juttatást érintõ kifizetések esetében a számfejtési, valamint az adó- és járulékbefizetési bizonylatokat.

(2) Az elszámolás során kizárólag a támogatási szerzõdés megkötését köve tõen kiállított számviteli bizonylat
fogadható el.
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(3) A kedvezményezett köteles részletes tartalmi jelentést készíteni a szerzõdésben megjelölt tevékenységek, feladatok
teljesítésérõl, eredményérõl. A tartalmi jelentést elektronikus úton is be kell nyújtani, amelyben az üzleti titkot
olvashatatlanná kell tenni.

16. § A kedvezményezett a támogatás összegét köztartozás törlesztésére nem használhatja fel.

17. § A szerzõdésszerû teljesítés mellett fel nem használt támogatás maradványát a kedvezményezett a támogatott
tevékenység meg valósítására elõírt határidõt követõ 15 napon belül köteles visszautalni.

18. § (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére teljesített kifizetések felhasználását, annak indokoltságát, valamint a jelen
rendeletben, és az egyéb jogszabályokban foglaltak betartását a minisztérium ellenõrzi. Az ellenõrzésre dokumentum
alapú és helyszíni ellenõrzés formájában is sor kerülhet.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenõrzésre
feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenõrzésben
közremûködni.

(3) A helyszíni ellenõrzésrõl jegyzõkönyv készül.

9. A kifogás

19. § (1) Az Ámr. 131.  § (1) bekezdésében meghatározott kifogást a támogatás igénylõje, a támogatás kedvezményezettje
(a továb biak ban: kifogást tevõ) írásban nyújthatja be a miniszternek.

(2) A kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kifogást tevõ adatait (név, székhely vagy lakcím, képviselõ);
b) a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény, támogatás azonosítását (így különösen pályázat címe,

támogatás célja, támogatási szerzõdés száma);
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket, a jogszabálysértés megjelölését;
e) a kifogás célját;
f) a kifogást tevõ, vagy a nem természetes személy kifogást tevõ képviselõjének saját kezû aláírását.

(3) A kifogást a kifogásolt intézkedésrõl vagy mulasztásról  való tudomásszerzéstõl számított 8 munkanapon belül,
de legkésõbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétõl vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül lehet
benyújtani.

20. § (1) Az elkésett, a nem a jogosult által, vagy a korábbival azonos tartalommal ismételten benyújtott kifogást a miniszter
annak kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül elutasítja, és errõl a kifogást tevõt írásban értesíti, megjelölve
az elutasítás indokát.

(2) Amennyiben a kifogás hiányos, nem tartalmazza a 19.  § (2) bekezdésben meghatározottakat, a miniszter a kifogás
kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül 8 munkanapos határidõ tûzésével írásban felhívja a kifogást tevõt
a hiány pótlására. Amennyiben a kifogást tevõ a hiányt határidõben nem vagy nem meg fele lõen pótolja, a miniszter
a kifogást elutasítja, és errõl a kifogást tevõt írásban értesíti, megjelölve az elutasítás indokát.

(3) A miniszter a kifogást annak kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül érdemben elbírálja. E határidõbe nem
számít be a (2) bekezdésben meghatározott hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ.
A miniszter az e bekezdésben meghatározott határidõt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 15 munkanappal
meghosszabbíthatja, és errõl a kifogást tevõt a kifogás kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül írásban
értesíti.

(4) Amennyiben a kifogás nem alapos, a miniszter azt elutasítja, és errõl a kifogást tevõt a kifogás elbírálásától számított
15 munkanapon belül írásban értesíti, megjelölve az elutasítás indokát.

(5) Amennyiben a kifogás alapos, a miniszter a (3) bekezdésben meghatározott határidõben elrendeli a kifogásban
sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedést, és errõl a kifogást tevõt a (4) bekezdésben
megjelölt határidõn belül írásban értesíti. Amennyiben a kifogást tevõ a kifogásolt jogszabálysértés folytán nem nyert
támogatást, a támogató köteles a kifogást tevõ támogatási igényét ismételten elbírálni, feltéve, ha az elõirányzaton
támogatásra fordítható összeg rendelkezésre áll.

(6) A kifogás kivizsgálásában nem vehet részt, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.
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II. FEJEZET
EGYES ELÕIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

10. Alapítványok támogatása

21. § (1) Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás nyújtása a Demokrácia Központ Közalapítvány mûködési
költségeihez az alapító okiratban meghatározott feladatok meg valósítása érdekében.

(2) A támogatás folyósítása – támogatási kérelemre – a szerzõdésben meghatározottak szerint, idõarányosan, utólagos
elszámolási kötelezettséggel, saját forrás biztosítása nélkül történik.

22. § A Demokrácia Központ Közalapítvány az éves tevékenységérõl készült számlákkal igazolt tételes beszámolót
legkésõbb a tárgyévet követõ év június 30-ig köteles a minisztériumnak megküldeni.

11. Civil szervezetek támogatása

23. § Az elõirányzatból az alábbi civil szervezetek mûködési költségeihez nyújtható vissza nem térítendõ támogatás:
a) az atlanti gondolat megismertetését és elterjesztését célul tûzõ, vagy
b) a nemzetközi szervezeteket kutató és népszerûsítõ, vagy
c) az európai eszmét kutató és népszerûsítõ
civil szervezetek.

24. § (1) A támogatás legfeljebb 50%-a a pályázó kérelmére elõlegként folyósítható azzal, hogy a további részletek kifizetésére
csak az elõleggel, számlák alapján történõ elszámolást köve tõen kerülhet sor.

(2) A kedvezményezett éves mûködési költségének teljes összegére támogatás nem nyújtható, az éves mûködési költség
pályázati felhívásban meghatározott hányadát saját forrásból kell biztosítani.

(3) A kedvezményezettek az éves tevékenységükrõl készült beszámolót legkésõbb a tárgyévet követõ év június 30.
napjáig kötelesek a minisztériumnak megküldeni.

12. Külügyi Kommunikáció

25. § (1) Az elõirányzat célja
a) Magyarország külföldi megítélésének javítása, különös tekintettel a magyar kultúra, tudomány és történelem

értékeinek, jeles személyiségeinek és eseményeinek bemutatására, valamint Magyarország külpolitikai tevékeny-
ségének, szerepvállalásának megismertetése;

b) a társadalom külpolitika és diplomácia iránti érdeklõdésének erõsítése, az azzal kapcsolatos ismereteinek
bõvítése, a civil szervezetek külpolitikai érdekeink érvényesítésébe történõ aktívabb bevonását célzó tevékeny-
ségek elõsegítése, valamint a kormányzati civil stratégia meg valósulásának elõsegítése a külkapcsolatok terén;

c) a kormányzati civil stratégia meg valósításának elõsegítése a külkapcsolatok terén, a külpolitikai kormányzat és
a hazai, valamint a határon túli civil szféra közötti kapcsolatok erõsítését és bõvítését célzó tevékenységek,
továbbá ennek keretében tudományos kutatások, konferenciák támogatása;

d) a NATO-nak az európai és a globális biztonságpolitika alakításában játszott szerepével kapcsolatos ismeretek
széles körû terjesztése, Magyarország NATO-tagsága társadalmi támogatottságának növelése;

e) ifjúsági csereprogramok lebonyolításának és kommunikációjának támogatása.
(2) Az elõirányzatból céljainak meg fele lõen, az alábbi jogcímeken folyósítható támogatás, vagy  valósítható meg

beszerzés:
a) külföldi tájékoztatást szolgáló idegen és magyar nyelvû lapok, könyvek, albumok, folyóiratok, reklám-, PR és

ismeretterjesztõ kiadványok megjelentetése, beszerzése, tematikus kiállítások szervezése,
b) a NATO tevékenységérõl  szóló rendezvények szervezése, kiadványok, cikkek megjelentetése,
c) a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet alakulásának a NATO tevékenységére és hazánk kül- és biztonság-

politikájára gyakorolt hatását elemzõ rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése a pályázati
felhívásban meghatározott témák alapján,

d) fotók, filmek és videoanyagok, elektronikus információhordozók (szoftver, CD, DVD, CD-ROM) készítése,
e) képzés, tanulmányi verseny szervezése, lebonyolítása,
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f) egyéb rendezvény-, konferencia-, kiállítás-, eseményszervezés,
g) szakfordítások, idegen nyelvû lektorálás, szakértõi díjak, egyéb szakszolgáltatások nyújtása,
h) nyomdai elõkészítés, nyomtatás,
i) a hazai és a határon túli civil társadalom külpolitika iránti érdeklõdésének fokozását elõsegítõ anyagok,

programok készítése, készíttetése, valamint elõállításának és terjesztésének támogatása,
j) egyéb, a lakosság vagy a külföldi partnerek tájékoztatását célzó kommunikációs tevékenységek meg valósítása,
k) elektronikus kommunikációs tevékenység és fejlesztés,
l) nemzetközi jogi perbeszédverseny, továbbá egyéb hasonló rendezvények szervezése, lebonyolítása,
m) ifjúsági csereprogramok lebonyolítása.

26. § Az elõirányzatból – a 25.  § (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott célra támogatási kérelem alapján is nyújtható 
támogatás.

13. Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés és humanitárius segélyezés

27. § (1) Az elõirányzat célja különösen a szegénység mérsékelése és felszámolása, a béke és biztonság megteremtéséhez  való
hozzájárulás, valamint a partnerországok fenntartható társadalmi és gazdasági fejlõdésének elõsegítése, össz-
hangban az Egyesült Nemzetek által megfogalmazott Millenniumi Fejlesztési Célokkal; továbbá humanitárius segítség 
nyújtása.

(2) A tárgyévi elõirányzat terhére a kötelezettség legkésõbb a tárgyévet követõ év december 31-éig történõ pénzügyi
teljesítéssel vállalható.

28. § (1) A nemzetközi fejlesztési együttmûködés jogcímcsoporton nyújtott támogatás, egyéb kifizetés és beszerzés az alábbi
jogcímeken történik:
a) technikai együttmûködés (különösen oktatás, képzés, tapasztalat- és ismeretátadás),
b) projekt és program típusú együttmûködés,
c) a NEFE társadalmi támogatottságát elõsegítõ tájékoztatási tevékenység,
d) egyéb támogatási jellegû tevékenység,
e) külképviseleti mikroprojekt,
f) valamely nemzetközi szervezet vagy az Európai Unió által, vagy rajtuk keresztül meg valósuló nemzetközi

fejlesztési tevékenységhez történõ hozzájárulás.
(2) Az afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében jogcímcsoporton nyújtott támogatás, egyéb kifizetés és beszerzés

az alábbi jogcímeken történik:
a) technikai együttmûködés (különösen oktatás, képzés, tapasztalat- és ismeretátadás),
b) projekt és program típusú együttmûködés,
c) a NEFE társadalmi támogatottságát elõsegítõ tájékoztatási tevékenység,
d) egyéb támogatási jellegû tevékenység,
e) valamely nemzetközi szervezet vagy az Európai Unió által, vagy rajtuk keresztül meg valósuló nemzetközi

fejlesztési tevékenységhez történõ hozzájárulás,
f) humanitárius segélyezés.

(3) A humanitárius segélyezés jogcímcsoporton támogatás, egyéb kifizetés és beszerzés az alábbi jogcímeken történik:
a) közvetlenül a minisztérium által,
b) civil szervezeten vagy gazdasági társaságon keresztül,
c) a Magyar Vöröskereszt vagy valamely nemzetközi szervezet vagy az Európai Unió által, vagy rajtuk keresztül

meg valósuló humanitárius segítségnyújtáshoz történõ hozzájárulás által,
d) a segítségre szoruló ország legitim kormánya által humanitárius céllal létrehozott vagy nyilvántartásba vett

szervezet közvetlen támogatása által, amennyiben a humanitárius segítségnyújtás más módon nem teljesíthetõ.

29. § (1) Támogatás oly módon is nyújtható, hogy a minisztérium a beszerzést közvetlenül a kedvezményezett javára  valósítja
meg.

(2) A benyújtott pályázatok elbírálása során a munkabizottság bírálati szempontként figye lembe veszi a 10.  §
(4) bekezdésében meghatározott szempontok mellett azt is, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben illeszkedik
a kedvezményezett (partnerország) nemzeti fejlesztési programjához és fordít figyelmet ennek érvényesítésére.
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(3) Az elõirányzatból támogatás nyújtása támogatási kérelem alapján is történhet a nemzetközi fejlesztési együtt-
mûködés jogcímcsoporton belül a külképviseleti mikroprojekt jogcím [28.  § (1) bekezdés e) pont] és a humanitárius
segélyezés jogcímcsoport esetében.

(4) Az elõirányzat céljával összhangban álló egyéb kifizetések teljesíthetõk
a) a nemzetközi fejlesztési együttmûködés jogcímcsoporton belül: az egyéb támogatási jellegû tevékenység,

valamint valamely nemzetközi szervezet vagy az Európai Unió által, vagy rajtuk keresztül meg valósuló
nemzetközi fejlesztési tevékenységhez  való hozzájárulás jogcímek [28.  § (1) bekezdés d) és f) pont], és

b) az afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében jogcímcsoporton belül: az egyéb támogatási jellegû
tevékenység, valamint a valamely nemzetközi szervezet vagy az Európai Unió által, vagy rajtuk keresztül
meg valósuló nemzetközi fejlesztési tevékenységhez történõ hozzájárulás jogcímek [28.  § (2) bekezdés d) és
e) pont], továbbá

c) a humanitárius segélyezés jogcímcsoporton belül: a közvetlenül a minisztérium, a Magyar Vöröskereszt vagy
valamely nemzetközi szervezet vagy az Európai Unió, vagy rajtuk keresztül meg valósuló humanitárius
segítségnyújtáshoz történõ hozzájárulás, vagy a segítségre szoruló ország legitim kormánya által humanitárius
céllal létrehozott vagy nyilvántartásba vett szervezet közvetlen támogatása jogcímek [28.  § (3) bekezdés a), c) és
d) pont]

esetében.
(5) Az egyéb támogatási jellegû tevékenység jogcímbõl [28.  § (1) és (2) bekezdésé d) pont] kifizetés csak akkor teljesíthetõ, 

ha a támogatás más jogcímen nem  valósítható meg. Egyéb támogatási jellegû tevékenység jogcímén történõ kifizetés 
a kedvezményezett indokolással ellátott kérelmére – a munkabizottság javaslata alapján – abban az esetben is
teljesíthetõ, ha a kedvezményezett saját forrás biztosítására nem képes.

(6) Amennyiben a külföldi igénylõ kormányzati szerv, a támogatási igénynek nem kell tartalmaznia a 7.  § c) pontja szerinti
adatot, valamint a támogatási igényhez nem kell csatolni a 8.  §-ban írt dokumentumokat, kivéve a saját forrás
meglétérõl  szóló nyilatkozatot [8.  § e) pont].

30. § (1) A nemzetközi fejlesztési együttmûködés jogcímcsoporton támogatandó partnerországok körét és a szektorális
(ágazati) prioritásokat a Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködési Kormánybizottság (a továb biak ban: NEFE KB)
határozza meg. A minisztérium a tárgyévet követõ év március 31-éig jelentést készít a NEFE KB részére az elõirányzat
felhasználásáról, a projektek, a támogatás, egyéb kifizetés és beszerzés meg valósulásáról.

(2) Amennyiben a projekt meg valósításához fogadónyilatkozat szükséges, annak beszerzésérõl az igénylõnek kell
gondoskodnia.

(3) A minisztérium szükség esetén nemzetközi vagy miniszteri szintû általános keretmegállapodás megkötését kezde-
ményezheti bármely ország vagy szervezet erre kijelölt szerveinél.

31. § (1) E rendelet alkalmazásában külképviseleti mikroprojekt a Magyar Köztársaság valamely külképviselete közremûkö-
désével, az elõirányzat céljával összhangban, a fogadó állam területén mûködõ és általa nyilvántartásba vett szervezet, 
intézmény részére vissza nem térítendõ pénzbeli támogatás nyújtása az e szervezet, intézmény által meg valósítandó,
a fogadó állam fejlesztési programjához illeszkedõ projekt végrehajtására.

(2) A külképviseleti mikroprojektre az e §-ban foglalt eltérésekkel nyújtható támogatás.
(3) Mikroprojektek támogatása céljára a nemzetközi fejlesztési együttmûködés jogcímcsoporton rendelkezésre álló

összeg 25%-a kerülhet elkülönítésre azzal, hogy mikroprojektenként legfeljebb 20 000 EUR használható fel.
(4) A külképviseleti mikroprojektek támogatására a külképviselet vezetõje tesz javaslatot, aki a támogatási szerzõdést

a minisztérium képviseletében aláírja és annak elõkészítéséért, megkötéséért, a teljesítés folyamatos ellenõrzéséért,
a projekt meg valósításának dokumentálásáért – ideértve a pénzügyi elszámolást is – teljes körû felelõsséggel tartozik.

(5) Mikroprojektek esetén indokolt esetben – a külképviselet vezetõjének a fogadó állam viszonyait figye lembe vevõ
javaslata alapján, a munkabizottság jóváhagyásával – az elnyert támogatás legfeljebb 75%-áig folyósítható elõleg.

32. § (1) Az afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében jogcímcsoport elkülönített részébõl azonnali, helyszínen nyújtandó
humanitárius vagy fejlesztési célra az e §-ban foglalt eltérésekkel nyújtható támogatás, teljesíthetõ egyéb kifizetés,
vagy  valósítható meg beszerzés.

(2) A saját forrás legkisebb mértéke 5%. Nem szükséges saját forrás, amennyiben a kedvezményezett afganisztáni
honosságú és Afganisztánban nyilvántartásba vett, a PRT területén tevékenységet folytató szervezet.

14476 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 67. szám



(3) A jogcímcsoport keretében nyújtott támogatás, kifizetés és beszerzés tekintetében a 2.  § (2) bekezdésében
meghatározott költségek a jogcímcsoport éves összegének 14%-áig fedezhetõk.

33. § (1) A humanitárius segélyezés jogcímcsoportból a jelen §-ban foglalt eltérésekkel nyújtható támogatás.
(2) A humanitárius segélyezés jogcímcsoporton, civil szervezeten, vagy gazdasági társaságon keresztül nyújtott

támogatás jogcím [28.  § (3) bekezdés b) pont] esetében a támogatást a minisztérium meghívásos pályáztatás
keretében is nyújthatja. A meghívásos pályáztatás keretében a 28.  § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
szervezetekkel keretszerzõdés is köthetõ.

(3) A támogatási igényre e rendelet 10.  § (5) bekezdése nem alkalmazandó, a mellékletek benyújtásának végsõ határideje
– a pályázati felhívásban foglaltak szerint – legfeljebb a szerzõdés megkötésének idõpontjáig terjedhet.

(4) A kedvezményezett számára az elnyert támogatást a minisztérium a teljesítést megelõzõen, utólagos elszámolási
kötelezettséggel a velük kötött támogatási szerzõdés mindkét fél által történt aláírását követõ tizenöt napon belül
átutalja. A támogatott tevékenység meg valósulását követõ harminc napon belül a pályázó köteles benyújtani
a pénzügyi és tartalmi beszámolót. A saját forrás legkisebb mértéke 5%.

(5) A jogcímcsoportból lehet finanszírozni a segélyekkel közvetlenül összefüggõ költségeket, különösen beszerzés,
csomagolás, szállítás, szakértõi költségek (a továb biak ban együtt: járulékos költségek).

(6) A járulékos költségek mértékének meghatározása a támogatási összeghez mérten minden esetben a katasztrófa
színhelyének ismeretében kerül meghatározásra a szerzõdésben, amely nem haladhatja meg az elnyert támogatás
14%-át. A segélyszállítmányok összeállítása során a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések
figye lembe véte lével kell eljárni.

34. § (1) A minisztérium az európai uniós pályázatokon  való eredményes részvétel elõsegítése érdekében a pályázót vissza
nem térítendõ támogatásban részesítheti, ha a pályázó olyan témában nyújt be európai uniós pályázatot, mely
a Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés és humanitárius segélyezés elõirányzat céljaival összhangban van, és
a pályázó nem rendelkezik az európai uniós pályázat elnyeréséhez szükséges saját forrással.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, saját forrás kiegészítésére, vagy biztosítására irányuló támogatás nyújtása támogatási kérelem 
alapján történik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás abban az esetben folyósítható, ha a pályázó az európai uniós támogatást elnyerte.
(4) A kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését követõ hatvan napon belül igazolni köteles, hogy

a minisztérium által nyújtott támogatást az európai uniós pályázaton a saját forrás biztosítására, kiegészítésére
használta fel és az Európai Unió ille té kes szervének döntésétõl számított hatvan napon belül igazolni köteles, hogy
az Európai Unió ille té kes szerve a kedvezményezettnek a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását
elfogadta.

(5) Amennyiben a kedvezményezett a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget,
az a minisztérium által nyújtott támogatás jogosulatlan igénybevételének minõsül és a kedvezményezett a folyósított
támogatást köteles a minisztérium részére visszafizetni.

14. Lakossági EU tájékoztatási feladatok

35. § (1) Az elõirányzat célja, hogy hozzájáruljon a magyar állampolgárok uniós ismereteinek bõvítéséhez, az érzelmi kötõdés
kialakításához, a társadalmi párbeszéd elõsegítéséhez, a helyi közösségek európai uniós tapasztalatainak,
véleményének megismeréséhez.

(2) Az elõirányzatból – az elõirányzat céljával összhangban – az alábbi jogcímeken vissza nem térítendõ támogatás
nyújtható,  valósítható meg beszerzés, teljesíthetõ egyéb kifizetés:
a) EU projektek, programok és közvélemény-kutatások meg valósítása,
b) európai uniós kiadványok és az Európai Tükör megjelentetése,
c) az Igazgatási Partnerségi Megállapodás meg valósításához kapcsolódó költségek fedezése,
d) EU-kommunikációs projektek, konferenciák, tanulmányi, mûvészeti versenyek és kiállítások szervezése,
e) a hazai és nemzetközi EU-kommunikációs hálózatok képzése,
f) a hazai EU-kommunikációs hálózatokkal történõ együttmûködés,
g) az iskolai európai uniós oktatás fejlesztése projektek, képzések útján,
h) a Szegénység és a Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem európai évének alkalmából és ahhoz kapcsolódóan

szervezett eseményekben történõ együttmûködés,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 67. szám 14477



i) általános, középfokú és felsõfokú tanintézmények bevonása az uniós projektekbe,
j) kiemelt évfordulók, uniós események EU-kommunikációs vonatkozásai terén  való együttmûködés.

36. § (1) A támogatás nyújtása támogatási kérelem alapján is történhet a 35.  § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott
esetekben.

(2) Saját forrás nélkül nyújtható támogatás a 35.  § (2) bekezdés b), g), i), és j) pontjában meghatározott esetekben.

15. Külföldi magyar emlékek megõrzése

37. § (1) Az elõirányzat célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek létesítésével, helyreállításával, megóvásával
kapcsolatos tevékenységek támogatása, költségek fedezése, továbbá a határainkon túl található magyar vonatkozású
emlékhelyek létesítését, kialakítását és ápolását elõsegítõ, a magyarságtudat erõsítését szolgáló emlékhelyek
megõrzésével kapcsolatos programok támogatása.

(2) Az elõirányzatból támogatás nyújtása támogatási kérelem alapján is történhet.

38. § Az elõirányzat céljával összhangban álló kifizetések a külképviseletek közremûködésével is teljesíthetõk.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásának szabályairól  szóló 4/2009. (IV. 10.) KüM rendelet hatályát veszti.

40. § A Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának és ellenõrzésének
szabályairól  szóló 4/2009. (IV. 10.) KüM rendeletet továbbra is alkalmazni kell az e rendelet hatálybalépését meg-
elõzõen, a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának és ellenõrzésének
szabályairól  szóló 4/2009. (IV. 10.) KüM rendelet hatálya alatt megítélt támogatásokra, beszerzésekre, kifizetésekre,
hozzájárulásokra, valamint a 2009. évi elõirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványainak felhasználására.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1107/2010. (V. 4.) Korm. határozata
a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról  szóló egyezmény (CEEPUS III.) szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról  szóló egyezmény (CEEPUS III.) (a továb biak ban: szerzõdés)
bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert vagy az általa kijelölt személyt a szerzõdés bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a szerzõdés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;

4. jóváhagyja a szerzõdés kihirdetésérõl  szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a szerzõdés szövegének végleges 
megállapítását köve tõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1108/2010. (V. 4.) Korm. határozata
Köztársasági Érdemjel adományozásáról

A Kormány a „Köztársasági Érdemjel” díj adományozásáról  szóló 104/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörében eljárva

Arnold Ferenc,
Benkovics Zoltán,
Bérczi László,
Buránszkiné Sallai Márta,
Darázsdi Zsuzsanna,
Dénes Andrásné,
Fraknói Gyula,
Gazsi Tilla,
dr. Göndöcs Zsigmond,
Horváth Gyula,
dr. Kálnoki-Gyöngyössy István,
Kojnok Róbert,
dr. Muhoray Árpád,
Pattantyús Á. Kristóf,
Rózsa Gyöngyi,
dr. Sebe László,
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Szollár Csaba,
Tóth Gabriella és
Vikor István

részére Köztársasági Érdemjel díjat adományoz.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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