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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 4/2011. (VI. 7.) HM rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés
e) pontjában
a 2. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 287. § (2) bekezdés i) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 287. § (2) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) pontjában
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 módosítása
1. §

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 62/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Hjt. 2. § (32) bekezdés c), e) pontja alapján külföldi szolgálatot teljesítõ hivatásos katona részére – a Hjt.-ben és az
e rendeletben szabályozott feltételeknek való megfelelés esetében – a külföldi szolgálat ideje alatt a Hjt. szerint
kötelezõen adandó pótlékokon kívül csak különleges igénybevételi pótlék, akciószolgálati pótlék, valamint
titkosszolgálati pótlék állapítható meg. Ezen túlmenõen a Hjt. 2. § (32) bekezdés c) pontja szerinti külföldi szolgálat
során:
a) a 18–21. §-okban szabályozott feltételeknek való megfelelés esetében tûzszerészpótlék,
b) a tényleges repülõhajózó tevékenységet folytató hivatásos katona részére repülési pótlék,
c) repülõmûszaki beosztás ellátására vezényelt hivatásos katonák részére repülõ és helikopter mûszaki üzembentartó
pótlék
is megállapítható.”

2. §

Az R1. 73. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az illetmény-megállapítási parancs- és határozat-tervezetek pénzbeli járandóságokra vonatkozó szövegrészét
a pénzügyi ellenjegyzési jogkört gyakorlóval aláírás elõtt ellenjegyeztetni kell.”

3. §

Az R1. 74. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„74. § (1) Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) illetmény-megállapítási jogköre a következõ:
a) a honvédelmi miniszter állapítja meg az illetményét
aa) a HM-szervek vezetõinek,
ab) a HVKF-nek, a HVKF helyettesének, a HVK törzsigazgatónak,
ac) a közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek vezetõjének és helyettesének,

13602

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 60. szám

ad) a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek vezetõjének,
ae) a fenntartói irányítása alá tartozó szervezet vezetõjének,
af) a felügyelete alá tartozó szervezet vezetõjének, valamint
ag) a parlamenti államtitkár által felügyelt szervezet vezetõinek;
b) a HM közigazgatási államtitkár állapítja meg – a HM-szervek vezetõi és a Miniszteri Kabinet állománya kivételével –
a HM hivatali szervezet állományának illetményét;
c) a HM kabinetfõnök állapítja meg a Miniszteri Kabinet állományának illetményét;
d) a HVKF állapítja meg az illetményét
da) a – HM HVKF helyettes, a törzsigazgató, a csoportfõnökök, valamint a Vezérkari Iroda vezetõje kivételével – Honvéd
Vezérkar teljes állományának, továbbá
db) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának szolgálati alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek parancsnokai kivételével a HVKF szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai
szervezetek parancsnokainak;
e) az MH ÖHP parancsnoka állapítja meg az illetményét az MH ÖHP teljes személyi állománya, valamint a szolgálati
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek parancsnokai részére;
f) az a)–e) pontokba nem tartozó, önálló állománytáblával (munkaköri jegyzékkel) rendelkezõ szervezetek
parancsnokainak (vezetõinek) illetmény-megállapítási jogköre a szervezet állományára terjed ki;
g) a Hjt. 48. § (1) bekezdés b), e), f), j), k), l) pontja alá tartozók illetmény-megállapítása a munkáltatói jogkört gyakorló
elöljárót illeti meg, a Hjt. 48. § (1) bekezdés c), g) és h) pontjában szereplõ hivatásos katonák esetében pedig
a honvédség központi személyzeti szervének vezetõje az illetmény megállapítására jogosult elöljáró;
h) 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;
i) a felsõoktatási intézmény nappali iskolarendszerû képzésén tanulmányokat folytató hivatásos katonák
illetményének megállapítására a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vezetõje jogosult;
j) a g)–i) pontokba nem tartozó, más katonai szervezeti egységhez szolgálatteljesítésre, hazai vagy külföldi
tanulmányok folytatására, továbbképzésre, átképzésre három hónapot meghaladó idõtartamra vezényeltek
illetmény-megállapítására a vezénylési hely állományilletékes parancsnoka (vezetõje) jogosult.”
4. §

(1) Az R1. 78. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes mûveleti tartalékosok illetményét és a rendelkezésre állási díját, valamint az önkéntes védelmi
tartalékosok szerzõdéskötési díját az állományilletékes parancsnok parancsban állapítja meg.”
(2) Az R1. 78. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szerzõdéskötési díjat próbaidõ kikötése esetén a próbaidõ leteltét követõ, egyéb esetekben legkésõbb
a szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül kell kifizetni.”

5. §

Az R1. a következõ 112/A. §-sal egészül ki:
„112/A. § (1) Az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 1. §-a által
megállapított 62/A. § (3) bekezdés c) pontját a Magyar Honvédség Légi Kiképzéstámogató Csoport külföldi
alkalmazása napjától kell alkalmazni.
(2) Az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 6. § (1) bekezdés által
megállapított 1. számú melléklet a) pontja szerinti illetménykiegészítést a HM Társadalmi Kapcsolatok és
Hadisírgondozó Hivatal és a HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-ellenõrzési Hivatal felsõfokú iskolai
végzettségû állománya tekintetében 2010. október 1-jétõl, a HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal, a HM Hatósági Hivatal, a HM
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, a HM Protokoll és Rendezvényszervezõ
Igazgatóság és a Mûveleti és Doktrinális Központ felsõfokú iskolai végzettségû állománya tekintetében 2011. január
1-jétõl kell alkalmazni.
(3) Az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 6. § (2) bekezdése által
megállapított 1. számú melléklet b) pont 6. alpontját 2011. február 1-jétõl kell alkalmazni.”
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(1) Az R1. 1. számú melléklet a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) A beosztási illetmény 50%-ának megfelelõ összegû illetménykiegészítésre jogosult
1. a Honvédelmi Minisztérium,
2. a HM Védelmi Hivatal,
3. a HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal,
4. a HM Hatósági Hivatal,
5. a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal,
6. a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal,
7. a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal,
8. a HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-ellenõrzési Hivatal,
9. a HM Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság,
10. a Mûveleti és Doktrinális Központ,
11. az MK Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg,
12. az MK Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet,
13. az MK Katonai Felderítõ Hivatal,
14. az MK Katonai Biztonsági Hivatal
felsõfokú iskolai végzettségû állománya.”
(2) Az R1. 1. számú melléklet b) pont 6. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A beosztási illetmény 35%-ának megfelelõ összegû illetménykiegészítésre jogosult)
„6. az MH Ludovika Zászlóalj,”
Az R1. 2. számú melléklet I. táblázatának helyébe a következõ táblázat lép:
„I. Kormánytisztviselõi munkakör esetében
Fsz.

1.
2.
3.
4.
5.

A helyettesített kormánytisztviselõi munkakör besorolási osztály/vezetõi beosztás

– III. besorolási osztályban
– II. besorolási osztályban
– I. besorolási osztályban
– osztályvezetõ
– fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes

A megállapítható legmagasabb mérték
az illetményalap %-ában

25%
30%
40%
50%
75%
”

8. §

Az R1.
a) 25. § (2) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „HVKF”,
b) 27. § (1) bekezdés d) pontjában a „HM Állami Egészségügyi Központban (a továbbiakban: HM ÁEK)” szövegrész
helyébe a „Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központban (a továbbiakban: Honvédkórház)”,
c) 36. §-ában és 38/A. § (1) bekezdésében a „HM ÁEK-ben” szövegrész helyébe a „Honvédkórházban”,
d) 52/A. § (3) bekezdés c) pontjában az „államtitkárának” szövegrész helyébe az „államtitkárának, közigazgatási
államtitkárának”,
e) 63/A. §-ában a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi”,
f) 98. § (1) bekezdésében a „HM kabinetfõnöke” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkára”,
g) 98. § (4) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „HVKF”,
h) 1. számú melléklet b) pont 4. alpontjában a „HM Állami Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe
a „Honvédkórház”,
i) 1. számú melléklet b) pont 5. alpontjában az „MH Összhaderõnemi Parancsnokság” szövegrész helyébe az
„MH ÖHP”
szöveg lép.

9. §

Hatályát veszti az R1.
a) 2. § (2) bekezdése,
b) 4/A. § (1) bekezdésében az „, 5 év szolgálati idõ betöltése után,” szövegrész és
c) 28. § (1) bekezdésében a „(hadmûveleti, laktanya-, objektum-, riasztó-értesítõ, kapu-, telephely-, õr- és rejtjelzõ-,
konyha-, egészségügyi, segélyhely stb.)” szövegrész.
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2. A repülõhajózók és ejtõernyõsök egyszeri juttatásáról szóló 4/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása
10. §

A repülõhajózók és ejtõernyõsök egyszeri juttatásáról szóló 4/2002. (I. 25.) HM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont
táblázatának 3. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Alapösszege)
„
3.

A légijármûvet üzemeltetõ beosztott gépszemélyzet tagoknak, valamint az ejtõernyõs
beosztást betöltõknek

50,0
”

3. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló
26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosítása
11. §

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya
devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A családtagi pótlék havi nettó összege
a) házastárs után
aa) amennyiben a külföldi tartózkodás ideje alatt nem rendelkezik jövedelemmel (ide nem értve a nyugdíjat és
nyugdíjszerû ellátásokat), a kiküldött devizaellátmányának 25%-a,
ab) ha a külföldi tartózkodás ideje alatt szerzett havi nettó jövedelme (ide nem értve a nyugdíjat és nyugdíjszerû
ellátásokat) nem haladja meg az állomáshelyre az 5. számú mellékletben meghatározott alapellátmány összegét, a
kiküldött devizaellátmányának 12,5%-a;
b) gyermek után – a c) pontban foglaltak kivételével – az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es
szorzószámmal számított devizaellátmány
ba) 10%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig,
bb) 15%-a a gyermek 12. életévének betöltését követõen;
c) a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló jogszabály alapján
tartósan betegnek, illetve fogyatékosnak minõsülõ gyermek után az alapellátmány összegének alapulvételével a
2,5-es szorzószámmal számított devizaellátmány
ca) 15%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig,
cb) 20%-a a gyermek 12. életévének betöltését követõen.”

12. §

Az R2. 74. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.)
HM rendelet módosításáról szóló 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 1. mellékletével megállapított 2. számú mellékletét
2011. január 1-jétõl kell alkalmazni.”

13. §

Az R2.
a) 6. § (3) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár”,
b) 6. § (3) bekezdésében az „A miniszteri engedélyre” szövegrész helyébe az „Az engedélyre”,
c) 8. § (1) bekezdésében a „külföldön szerzett jövedelemmel” szövegrész helyébe a „külföldi tartózkodás ideje alatt
szerzett jövedelemmel (ide nem értve a nyugdíjat és nyugdíjszerû ellátásokat)”,
d) 9. § (2) bekezdés második mondatában a „napja elõtt öt munkanappal” szövegrész helyébe a „napját követõ
öt munkanapon belül”,
e) 23. § (3) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrészek helyébe a „HM közigazgatási államtitkár”,
f) 23. § (3) bekezdésében az „A miniszteri engedély” szövegrész helyébe az „Az engedély”,
g) 39. § (2) bekezdésében a „honvédelmi miniszterhez” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkárhoz”,
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h)

39. § (3) bekezdésében a „hazautazást megelõzõ öt munkanappal korábban” szövegrész helyébe a „hazautazás
napját követõ öt munkanapon belül”,
i) 63. § (5) bekezdésében az „az ösztöndíjas hallgató” szövegrész helyébe az „a honvéd tisztjelölt”
szöveg lép.

4. 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 módosítása
14. §

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 továbbiakban: R3.) 58. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állomány tagjának eredeti beosztása ellátása mellett történõ megbízásánál a (2)–(4) bekezdésben foglaltakat
kell alkalmazni, azzal, hogy a megbízással ellátandó beosztás rendszeresített rendfokozata indokolt esetben – az adott
állománykategórián belül – felfelé legfeljebb két rendfokozattal térhet el az eredeti beosztás rendszeresített
rendfokozatától.”

15. §

Az R3.
a) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „szakképzõ iskolát” szövegrész helyébe a „szakképzõ iskola nappali képzésén”,
b) 44. § (2) bekezdésében a „k) és l) pontja” szövegrész helyébe a „k)–m) pontja”,
c) 101. § (2) bekezdés c) pontjában a „fõosztályvezetõirõl,” szövegrész helyébe a „fõosztályvezetõirõl,
csoportfõnökeirõl,”,
d) 1. számú mellékletében a „Szakirányításra jogosult személy” szövegrész helyébe a „Közigazgatási államtitkár”,
e) 8. számú mellékletében a „HM Személyzeti Fõosztály” szövegrész helyébe a „HVK Személyzeti Csoportfõnökség”,
a „fõosztályvezetõ” szövegrész helyébe a „csoportfõnök”,
f) 9. számú mellékletében a „Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség” szövegrész helyébe
a „HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal”
szöveg lép.

16. §

Hatályát veszti az R3. 40. § (3) bekezdés i) pontja, 123/A. § (7) bekezdésében a „kérelmére”szövegrész, és az 1. számú
melléklet 4.3. sora.

5. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló
4/2008. (II. 29.) HM rendelet módosítása
17. §

A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 4/2008. (II. 29.) HM rendelet 11. §
(6) bekezdésében és 13/A. § (3) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási
államtitkár” szöveg lép.

6. A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális
juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet módosítása
18. §

A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló
11/2009. (VII. 10.) HM rendelet 10. § (2) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „HM
közigazgatási államtitkár” szöveg lép.

7. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ
részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló
34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet módosítása
19. §

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ részletes
besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet 3. számú
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melléklet Megjegyzés 1. pontjában az „MK KBH-nál: mûveleti; HM; 1.; 2. KBI igazgató.” szövegrész helyébe az „MK
KBH-nál: 11., 22., 23., 24. Igazgatóság igazgató.” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések
20. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a hivatásos és szerzõdéses katonai beosztással járó munkakörök megállapításáról szóló 6/2008. (III. 11.)
HM rendelet, és a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM
rendelet módosításáról szóló 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (2) bekezdése.
(3) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 29/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelete
az egyes orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont kc)–kd), kf), kh)–ki), kk)–kl) és kn) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R 1.) 2. §
(1) bekezdése a következõ o)–r) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„o) balesetfelelõs: az egészségügyi szolgáltató orvosigazgatója, vagy ennek hiányában a megfelelõ szakmai vezetõ, aki
a váratlan esemény, baleset jelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos teendõket ellátja;
p) váratlan esemény, baleset: az eszközzel összefüggésben bekövetkezett olyan esemény, amely során az eszköz
bármilyen hibás mûködése, jellemzõiben, vagy teljesítõképességében bekövetkezõ mûködési hibája vagy romlása,
valamint a címke vagy a használati útmutató bármely hiányossága vagy elégtelensége a beteg, az eszköz kezelõje,
vagy más személy halálához vagy egészségi állapotának súlyos romlásához vezetett vagy vezethetett volna;
q) az egészségi állapot súlyos romlása:
qa) életet veszélyeztetõ megbetegedés,
qb) élettani funkció vagy egészség tartós károsodása,
qc) olyan állapot, amely orvosi vagy mûtéti beavatkozást tesz szükségessé a qa) és qb) alpontban leírtak megelõzésére,
qd) a gyártó használati útmutatójának megfelelõen használt diagnosztikai vagy in vitro diagnosztikai eszközzel
végzett vizsgálat hibás eredményének következtében létrejött ártalom,
qe) magzati károsodás, magzati halál vagy veleszületett vagy a szüléssel összefüggésbe hozható rendellenesség;
r) súlyos közegészségügyi kockázat: minden olyan váratlan esemény vagy baleset következtében kialakult veszély,
amely több ember esetében halálhoz vagy az egészségi állapot súlyos romlásához vezethet.”

2. §

Az R 1. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az eszköz forgalomba hozatalával, vagy használatba vételével kapcsolatos rendelkezések betartását, valamint
a forgalomban lévõ, vagy használatba adott eszközre vonatkozó elõírások teljesülését a Hivatal piacfelügyeleti eljárása
során ellenõrizheti.”
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3. §

(1) Az R 1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az a gyártó, aki a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezik, és eszközt saját jogon forgalomba hoz,
a) vállalkozása bejegyzett székhelyének a címét,
b) a reagens, a reagens származék, a kalibráló és a kontrollanyag adatait a szokásos technológiai jellemzõkkel, vagy
a vizsgálandó anyag szerint megadva, vagy egyéb eszközre nézve a megfelelõ adatokat, és
c) a 2. számú melléklet hatálya alá tartozó, vagy önellenõrzésre szolgáló eszköz esetében az azonosítást lehetõvé tevõ
valamennyi adatot a címkével és használati utasítással együtt, az analitikai és – ahol szükséges – a diagnosztikai
paramétereket az 1. számú melléklet „A” részének 3. pontja szerint, a 8. számú mellékletnek megfelelõ
teljesítõképesség értékelés eredményét, tanúsítványát
legkésõbb az eszköz elsõ forgalomba hozatalakor, és az ezekben bekövetkezett minden változást, beleértve
a forgalmazás megszakítását 5 napon belül, nyilvántartásba vétel céljából az R. 16. mellékletében foglaltaknak
megfelelõ formanyomtatványon, vagy annak elektronikus változata útján köteles a Hivatal részére bejelenteni.”
(2) Az R 1. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételrõl igazolást ad ki.”
(3) Az R 1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(2) bekezdés szerint bejelentési kötelezettség alá nem tartozó, a Magyar Köztársaság területén forgalomba
hozni kívánt valamennyi eszköz esetében annak nyilvántartásba vétele kérhetõ a Hivataltól. A nyilvántartásba vételrõl
a Hivatal igazolást ad ki.”

4. §

(1) Az R 1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyártó, a forgalmazó, a meghatalmazott képviselõ és a balesetfelelõs útján az egészségügyi szolgáltatást nyújtó
a forgalomba hozatalt követõen bekövetkezett váratlan eseményt, balesetet, amennyiben a váratlan esemény vagy
baleset
a) súlyos közegészségügyi kockázattal jár, azonnal, de legkésõbb 2 napon belül,
b) halállal vagy súlyos egészségromlással járt, haladéktalanul, de legkésõbb az észleléstõl számított 10 napon belül,
c) az a), illetve a b) pont alá nem tartozik, haladéktalanul, de legkésõbb az észleléstõl számított 30 napon belül
a 9. számú melléklet szerint köteles bejelenteni a Hivatal részére.”
(2) Az R 1. 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségügyi szolgáltató vezetõjének a balesetfelelõs nevét, beosztását, elérhetõségeit, az egészségügyi
szolgáltató megnevezését, az adatokban bekövetkezett változásokat 30 napon belül írásban vagy elektronikusan a
Hivatalnak be kell jelentenie.”

5. §

(1) Az R 1. a 12. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Piacfelügyeleti hatósági ellenõrzõ eljárások”
(2) Az R 1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a Hivatal megállapítja, hogy egy CE jelöléssel ellátott, valamely egészségügyi szolgáltatónál, vagy egészségügyi
szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, helyesen felszerelt és karbantartott, rendeltetésszerûen használt eszköz
veszélyezteti a beteg, a kezelõ vagy más személy egészségét vagy biztonságát, rendelkezik az eszköz
a) használatának, vagy forgalmazásának felfüggesztésérõl; vagy
b) forgalomból történõ kivonásáról, vagy a használat megtiltásáról.”
(3) Az R 1. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Hivatal az (1)–(3) bekezdés szerint lefolytatott eljárás alapján felfüggesztett vagy a forgalomból kivont eszközök
megnevezését, azok gyártójának vagy meghatalmazott képviselõjének nevét a Hivatal honlapján közzéteszi.”

6. §

Az R 1. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélyének kiadására illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szervének kistérségi vagy fõvárosi kerületi intézete vagy az Országos Tisztifõorvosi
Hivatal (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv) a mûködési engedélyezési eljárás, valamint az
egészségügyi szolgáltató rendszeres ellenõrzése során a rendelkezésre álló dokumentumok, jegyzõkönyvek
megvizsgálásával ellenõrzi, hogy a szolgáltató eleget tesz-e az egyes eszközök rendeltetésszerû és biztonságos
mûködtetésére vonatkozó követelményeknek, valamint azt, hogy van-e balesetfelelõs kijelölve.”

13608

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 60. szám

7. §

Az R 1. a 16. §-át megelõzõ alcímet megelõzõen a következõ 15/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Európai Adatbank
15/A. § A Hivatal a kijelölt szervezet által a 6. § (6) bekezdése alapján megküldött adatokat, a 7. § (1)–(2) bekezdése
szerint nyilvántartásba vett adatokat, a 11. § szerinti bejelentéseket és a vizsgálatok eredményét, valamint a 12. §
(5) bekezdése szerint közzétett adatokat továbbítja az Európai Adatbankba.”

8. §

Az R 1. a következõ 17–18. §-sal egészül ki:
„17. § (1) A 2011. május 1-jét megelõzõen rendelkezésre álló 15/A. § szerinti adatokat a Hivatal legkésõbb 2012. április
30-ig továbbítja az Európai Adatbankba.
(2) Az egyes orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 29/2011. (VI. 7.) NEFMI
rendelet 4. §-ával megállapított 11. § (4) bekezdése szerinti balesetfelelõsre vonatkozó adatokat 2011. október 1-jéig
kell bejelenteni.
18. § Ez a rendelet az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (EUDAMED) szóló 2010. április 19-i 2010/227/EU
bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

9. §

(1) Az R 1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R 1. 9. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. §

(1) Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R 2.) 4. § (1) bekezdés 24. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„24. váratlan esemény, baleset: az eszközzel összefüggésben bekövetkezett olyan esemény, amely során az eszköz
bármilyen hibás mûködése, jellemzõiben vagy teljesítõképességében bekövetkezõ mûködési hibája vagy romlása,
valamint a címke vagy a használati útmutató bármely hiányossága vagy elégtelensége a beteg, az eszköz kezelõje
vagy más személy halálához vagy egészségi állapotának súlyos romlásához vezetett vagy vezethetett volna;”
(2) Az R 2. 4. § (1) bekezdése a következõ 26–28. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„26. balesetfelelõs: az egészségügyi szolgáltató orvosigazgatója, vagy ennek hiányában a megfelelõ szakmai vezetõ, aki
a váratlan esemény, baleset jelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos teendõket ellátja;
27. az egészségi állapot súlyos romlása:
a) életet veszélyeztetõ megbetegedés,
b) élettani funkció vagy egészség tartós károsodása,
c) olyan állapot, amely orvosi vagy mûtéti beavatkozást tesz szükségessé az a) és b) pontban leírtak megelõzésére,
d) a gyártó használati útmutatójának megfelelõen használt diagnosztikai vagy in vitro diagnosztikai eszközzel végzett
vizsgálat hibás eredményének következtében létrejött ártalom,
e) magzati károsodás, magzati halál vagy veleszületett vagy a szüléssel összefüggésbe hozható rendellenesség;
28. súlyos közegészségügyi kockázat: minden olyan váratlan esemény vagy baleset következtében kialakult veszély,
amely több ember esetében halálhoz vagy az egészségi állapot súlyos romlásához vezethet.”

11. §

Az R 2. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Hivatal megkereséssel fordulhat a Bizottsághoz, amennyiben:
a) egy adott eszköz vagy eszközkategória besorolására vonatkozóan a 9. mellékletben foglalt osztályzási szabályok
alkalmazásához a Bizottság határozata szükséges;
b) egy adott eszközt vagy eszközsorozatot a 9. melléklet rendelkezéseitõl eltérve másik osztályba kellene sorolni;
c) határozatot kell hozni arról, hogy egy adott termék vagy termékcsoport megfelel-e a 2. § (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a 4. § (1) bekezdés 1–4. pontjában foglalt meghatározások valamelyikének; vagy
d) a 9. melléklet szerinti osztályozási szabályok módosításra szorulnak.”

12. §

(1) Az R 2. 14. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A kijelölt szervezet a döntésétõl számított 15 napon belül a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon
tájékoztatja a Hivatalt minden kibocsátott, módosított, kiegészített, felfüggesztett, visszavont vagy elutasított
tanúsítványról, valamint tájékoztatja a többi kijelölt szervezetet minden felfüggesztett, visszavont vagy elutasított
tanúsítványról, továbbá megkeresésre a kibocsátott tanúsítványokról. A Hivatal a kijelölt szervezet tájékoztatása
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alapján értesíti a Bizottságot, az EGT államokat. A kijelölt szervezet a Hivatal megkeresésére rendelkezésére bocsát
minden, a tevékenységével összefüggõ egyéb információt.”
(2) Az R 2. 14. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a Hivatal piacfelügyeleti eljárása során a 22. § (1) bekezdése vagy a 23. § (1) bekezdése szerinti
határozatot hoz, a kijelölt szervezet, amely lefolytatta a 13. § szerinti eljárást, a határozatban foglaltak
figyelembevételével a 13. § szerinti eljárását felülvizsgálja.”
13. §

Az R 2. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Klinikai értékelés
16. § (1) A 10. melléklet szerinti klinikai értékelés alapja a klinikai adat.
(2) A klinikai adat forrásai:
a) az adott eszköz klinikai vizsgálata/vizsgálatai,
b) az adott eszközzel igazolhatóan egyenértékû, hasonló eszköznek a tudományos szakirodalomban közölt klinikai
vizsgálatai, vagy az ezen eszközrõl szóló egyéb tanulmányok, vagy
c) az adott eszközre vagy az adott eszközzel igazolhatóan egyenértékû, hasonló eszközre vonatkozó egyéb klinikai
tapasztalatokról szóló publikált vagy publikálatlan jelentések.
(3) A klinikai vizsgálat engedélyezését és annak módját az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi
felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló,
klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló
kormányrendelet és az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet tartalmazza.”

14. §

(1) Az R 2. 17. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezõ gyártó, amely a 13. § (1)–(8) bekezdése szerinti eljárást
követõen eszközöket saját jogon gyárt, és az a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezõ személy, aki a 15. §
(2)–(3) bekezdése szerinti tevékenységet végez, nevét, székhelyét és telephelyét, az érintett eszközök leírását
legkésõbb az eszköz elsõ forgalomba hozatalakor, továbbá az ezen adatokban bekövetkezett változást
haladéktalanul, nyilvántartásba vétel céljából a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelõ formanyomtatványon vagy
annak elektronikus változata útján a Hivatal részére bejelenti.
(2) Ha az EGT területén székhellyel nem rendelkezõ, az (1) bekezdésben említett eszközöket saját neve alatt
forgalmazó gyártó meghatalmazott képviselõjének székhelye nem az EGT más államában, hanem a Magyar
Köztársaság területén van, nevét, székhelyét és az érintett eszközök leírását legkésõbb az elsõ forgalomba hozatalkor,
továbbá az ezen adatokban bekövetkezett változást 5 napon belül nyilvántartásba vétel céljából a 16. mellékletben
foglaltaknak megfelelõ formanyomtatványon vagy annak elektronikus változata útján a Hivatal részére bejelenti.”
(2) Az R 2. 17. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal az (1)–(2) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételrõl igazolást ad ki.”

15. §

Az R 2. 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Amennyiben e rendelet elõírja, a Hivatal a következõ adatokkal kapcsolatban adhat tájékoztatást:)
„a) a gyártók és meghatalmazott képviselõk nyilvántartásával kapcsolatos információk,”

16. §

Az R 2. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) A gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ, valamint a forgalmazó és a balesetfelelõs útján az egészségügyi
szolgáltatást nyújtó a forgalomba hozatalt követõen az I., II.a, II.b és III. osztályba tartozó eszközzel összefüggésben
bekövetkezett váratlan eseményt, balesetet, amennyiben a váratlan esemény vagy baleset
a) súlyos közegészségügyi kockázattal jár, azonnal, de legkésõbb 2 napon belül,
b) halállal vagy súlyos egészségromlással járt, haladéktalanul, de legkésõbb az észleléstõl számított 10 napon belül,
c) az a), illetve a b) pont alá nem tartozik, haladéktalanul, de legkésõbb az észleléstõl számított 30 napon belül
köteles bejelenteni a Hivatal részére.
(2) A bejelentést
a) a forgalmazó, és az egészségügyi szolgáltató a 12. melléklet A) részében foglalt nyomtatványon teszi meg,
b) a gyártó vagy a meghatalmazott képviselõje a 12. melléklet B) részében foglalt nyomtatványon teszi meg,
c) a felhasználó a 12. melléklet A) részében foglalt nyomtatványon teheti meg.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésrõl a Hivatal – amennyiben nem a gyártó, annak meghatalmazott képviselõje
tette meg a bejelentést – a gyártót vagy annak meghatalmazott képviselõjét haladéktalanul, de legkésõbb a
tudomásra jutástól számított 8 napon belül tájékoztatja.
(4) A gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ köteles a tudomására jutott eseményt 60 napon belül érdemben
kivizsgálni és a vizsgálat eredményét a Hivatalnak a végsõ jelentésben bejelenteni.
(5) Amennyiben a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselõje a (4) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a váratlan
esemény elhárítását indokoltnak tartja, helyszíni biztonsági korrekciós intézkedést köteles hozni. Az intézkedés
elrendelésérõl értesíti a Hivatalt a 12. melléklet C) részében foglalt kétnyelvû nyomtatványon.
(6) A gyártó köteles ellenõrizni a helyszíni biztonsági korrekciós intézkedés elõírásszerû elvégzését és errõl a Hivatalt
tájékoztatni.”
17. §

Az R 2. „A forgalomba hozatalt követõ váratlan események, balesetek bejelentése” alcíme a következõ 21/A. §-sal
egészül ki:
„21/A. § (1) A Hivatal a 21. § (2) bekezdése szerinti bejelentõk által küldött bejelentéseket nyilvántartásba veszi és
visszaigazolja.
(2) Ha a gyártó a tudomására jutott eseményt a 12. melléklet B) rész 10. pontja szerint bejelentett várható idõpontig
nem vagy nem teljeskörûen vizsgálja ki, a Hivatal a vizsgálatot saját hatáskörben megindítja, és ezzel egy idõben –
amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy az eszköz nem felel meg az e rendeletben foglalt
elõírásoknak – rendelkezik az eszköz forgalmazásának, vagy használatának felfüggesztésérõl vagy korlátozásáról.
(3) A gyártó vagy annak meghatalmazott képviselõje jelenti a Hivatalnak, ha a gyártó az eszközt váratlan esemény,
baleset miatt a forgalomból teljeskörûen visszahívta. Az eszköz teljes körû visszahívását helyszíni biztonsági korrekciós
intézkedésként kell kezelni.
(4) A Hivatal – lehetõség szerint a gyártóval vagy annak meghatalmazott képviselõjével együttmûködve – kivizsgálja a
váratlan eseményt, balesetet, és a vizsgálat lezárása után a 22. §-nak megfelelõen haladéktalanul értesíti a Bizottságot
és a társhatóságokat az alapul szolgáló eseményekrõl, és a 21. § (1) bekezdésében meghatározott esetek kockázatának
csökkentése érdekében megtett vagy tervezett intézkedésekrõl.
(5) Amennyiben a váratlan esemény vagy a korrekciós intézkedés a tanúsítást érinti, a gyártó a Hivatalnak küldött
jelentésekrõl tájékoztatja a meghatalmazott képviselõt, az eszköz forgalmazásával megbízott kereskedõt és a kijelölt
szervezetet.
(6) A váratlan eseményrõl való elõzetes jelentés nem értelmezhetõ úgy, hogy a bejelentõ elismeri, hogy az eszköz a
váratlan esemény, baleset bekövetkezésének okozója volt.
(7) A gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ az eszközzel kapcsolatos eseményeket köteles nyilvántartani és az
eszköz biztonságos alkalmazásához szükséges változtatásokat megvalósítani.”

18. §

Az R 2. „A forgalomba hozatalt követõ váratlan események, balesetek bejelentése” alcíme a következõ 21/B. §-sal
egészül ki:
„21/B. § Az egészségügyi szolgáltató vezetõjének a balesetfelelõs nevét, beosztását, elérhetõségeit, az egészségügyi
szolgáltató megnevezését, az adatokban bekövetkezett változásokat 30 napon belül írásban vagy elektronikusan a
Hivatalnak be kell jelentenie.”

19. §

(1) Az R 2. 22. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Piacfelügyeleti hatósági ellenõrzõ eljárások”
(2) Az R 2. 22. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti esetben – az intézkedés indokolásával – a Hivatal egyidejûleg értesíti a Bizottságot és
az EGT államokat.
(5) A Hivatal az (1)–(3) bekezdés szerint lefolytatott eljárás alapján felfüggesztett vagy a forgalomból kivont eszközök
megnevezését, azok gyártójának vagy meghatalmazott képviselõjének a nevét a Hivatal honlapján közzéteszi.”

20. §

Az R 2. a 27. §-át megelõzõ alcímet megelõzõen a következõ 26/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Európai Adatbank
26/A. § A Hivatal a kijelölt szervezet által a 14. § (7) bekezdése alapján megküldött adatokat, a 17. § (1)–(2) bekezdése
szerint nyilvántartásba vett adatokat, a 21/A. § (4) bekezdése szerinti bejelentéseket és a vizsgálatok eredményét,
valamint a 22. § (5) bekezdése szerint közzétett adatokat továbbítja az Európai Adatbankba.”
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21. §

Az R 2. 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélyének kiadására illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szervének kistérségi vagy fõvárosi kerületi intézete, vagy az Országos Tisztifõorvosi
Hivatal (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv) a mûködési engedélyezési eljárás, valamint az
egészségügyi szolgáltató rendszeres ellenõrzése során a rendelkezésre álló dokumentumok, jegyzõkönyvek
megvizsgálásával ellenõrzi, hogy a felhasználó eleget tesz-e az egyes eszközök rendeltetésszerû és biztonságos
teljesítõképességére vonatkozó követelményeknek, valamint azt, hogy van-e balesetfelelõs kijelölve.”

22. §

Az R 2. a következõ 30–31. §-sal egészül ki:
„30. § (1) A 2011. május 1-jét megelõzõen rendelkezésre álló 26/A. § szerinti adatokat a Hivatal legkésõbb 2012. április
30-ig továbbítja az Európai Adatbankba.
(2) Az egyes orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 29/2011. (VI. 7.) NEFMI
rendelet 18. §-ával megállapított 21/B. § szerinti balesetfelelõsre vonatkozó adatokat 2011. október 1-jéig kell
bejelenteni.
31. § (1) Ez a rendelet
a) az aktív beültethetõ orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 1990. június
20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvnek,
b) a 87/404/EGK (egyszerû nyomástartó edény), 88/378/EGK (játékok biztonsága), 89/106/EGK (építési termékek),
89/336/EGK (elektromágneses összeférhetõség), 89/392/EGK (gépek), 89/686/EGK (egyéni védõeszközök),
90/384/EGK (nem automatikus mûködésû mérlegek), 90/385/EGK (aktív beültethetõ orvostechnikai eszközök),
90/396/EGK (gázüzemû berendezések), 91/263/EGK (távközlési végberendezések), 92/42/EGK (folyékony vagy
gáznemû tüzelõanyaggal mûködõ új melegvízkazánok) és 73/23/EGK (meghatározott feszültséghatáron belüli
használatra tervezett villamossági berendezések) irányelv módosításáról szóló 1993. július 22-i 93/68/EGK tanácsi
irányelvnek,
c) az orvostechnikai eszközökrõl szóló 1993. június 14-i 93/42/EGK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,
d) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 1998. október 27-i 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
e) a 93/42/EGK tanácsi irányelv stabil emberi vér- vagy plazmakészítményeket tartalmazó orvostechnikai eszközök
tekintetében történõ módosításáról szóló 2000. november 16-i 2000/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
f) az orvostechnikai eszközökrõl szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2001. december 7-i 2001/104/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
g) a csípõ-, térd- és vállízületi protézisek újraosztályozásáról az orvostechnikai eszközökrõl szóló 93/42/EGK tanácsi
irányelv keretén belül címû 2005. augusztus 11-i 2005/50/EK bizottsági irányelvnek, és
h) az orvostechnikai eszközökrõl szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv, valamint a biocid termékek forgalomba hozataláról
szóló 98/8/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2007. szeptember 5-i 2007/47/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a) a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények engedélyezésérõl, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK
rendelet módosításáról szóló 2007. november 1-jei 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és
b) az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (EUDAMED) szóló 2010. április 19-i 2010/227/EU bizottsági
határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

23. §

24. §

(1) Az R 2. 12. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) Az R 2. a 4. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet (a továbbiakban: R 3.) 2. §
(1) bekezdés p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„p) az egészségi állapot súlyos romlása:
pa) életet veszélyeztetõ megbetegedés,
pb) élettani funkció vagy egészség tartós károsodása,
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pc) olyan állapot, amely orvosi vagy mûtéti beavatkozást tesz szükségessé a pa) és pb) alpontban leírtak megelõzésére,
pd) a gyártó használati útmutatójának megfelelõen használt diagnosztikai vagy in vitro diagnosztikai vizsgálatok
hibás eredményeinek következtében létrejött ártalom,
pe) magzati károsodás, magzati halál vagy veleszületett vagy a szüléssel összefüggésbe hozható rendellenesség;”
25. §

Az R 3. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A vizsgálatot a Mellékletben meghatározott képesítéssel rendelkezõ személy végezheti. A megbízó felelõs a
klinikai vizsgálatot végzõ személyzet képzéséért és oktatásáért.”

26. §

(1) Az R 3. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vizsgálati dokumentáció a következõket tartalmazza:
a) a vizsgálatok összefoglalóját: a kutatás címe, a felhasznált orvostechnikai eszköz adatai, a megbízó adatai, a kiinduló
állítás, melynek bizonyítására a vizsgálat irányult, a kiindulás, az eljárás leírása, a vizsgálat kezdõ és befejezõ idõpontja,
az eredmények, a következtetések, a készítõ aláírása, dátum,
b) a vizsgált orvostechnikai eszköz bemutatását, a felhasznált anyagokat, eljárásokat, a vizsgálat alatti esetleges
módosításokat és azok okát,
c) a klinikai vizsgálati terv összefoglalóját, a vizsgálat során bekövetkezõ esetleges módosítások indokolásával,
d) a vizsgálat eredményét, a vizsgálati tervben megadott végpontok teljesülésének értékelését,
e) a nemkívánatos események nyilvántartását,
f) a vizsgálat során figyelembe vett szabványok felsorolását.
A vizsgálati dokumentáció alapul szolgál a hatósági ellenõrzéshez.”
(2) Az R 3. 24. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vizsgálatvezetõ, illetve az arra felhatalmazott felelõs személy által aláírt vizsgálati dokumentációnak a vizsgálat
során összegyûjtött valamennyi adat kritikai kiértékelését tartalmaznia kell.”
(3) Az R 3. 24. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vizsgálati dokumentáció másolatát az engedélyezõ átadja az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és
Kutatásetikai Bizottságának (a továbbiakban: ETT TUKEB) tudományos, orvos-szakmai, etikai értékelésre. Az ETT TUKEB
az értékelés eredményérõl az engedélyezõt értesíti. Az értékelés eredményét az engedélyezõ nyilvántartásában
rögzíti.
(6) Sikertelennek értékelt vizsgálat nem hivatkozható, nem publikálható és arra épülõ vizsgálat nem engedélyezhetõ.”

27. §

Az R 3. a 26. §-át megelõzõ alcímet megelõzõen a következõ 25. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Európai Adatbank
25. § Az engedélyezõ
a) a 18. § (2) bekezdése esetén a megbízó döntésének keltét, indokait;
b) a 24. § (1) bekezdése szerinti kritikai értékelést
továbbítja az Európai Adatbankba.”

28. §

Az R 3. a következõ 27–28. §-sal egészül ki:
„27. § A 2011. május 1-jét megelõzõen rendelkezésre álló 25. § szerinti adatokat a Hivatal legkésõbb 2012. április 30-ig
továbbítja az Európai Adatbankba.
28. § (1) Ez a rendelet az aktív beültethetõ orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
szóló 90/385/EGK tanácsi irányelv, az orvostechnikai eszközökrõl szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv, valamint a biocid
termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelv módosításáról szóló 2007. szeptember 5-i 2007/47/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (EUDAMED) szóló 2010. április 19-i 2010/227/EU
bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

29. §

Az R 3. Melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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30. §

Az
a) R 1. 2. § (1) bekezdés c) pontjában az „az orvostechnikai eszközökrõl szóló 47/1999. (X. 6.) EüM rendeletben”
szövegrész helyébe az „az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R.)”
szöveg,
b) R 1. 2/A. §-ában az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
c) R 1. 6. § (4) bekezdésében az „az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”
szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
d) az R 2. 1. § (2) bekezdés f) pontjában a „teljesítménnyel” szövegrész helyébe a „teljesítõképességgel” szöveg
lép.

31. §

Hatályát veszti:
a) az R 1.12. § (2) bekezdése,
b) az R 2. 3. § (15) bekezdése,
c) az R 2. 4. § (1) bekezdés 18. pontjában a „ , valamint az újrafelhasználhatóvá tett egyszerhasználatos eszköz”
szövegrész,
d) az R 2. 4. § (1) bekezdés 21. pontja,
e) az R 2. 5. § (1) bekezdésében a „ , valamint az újrafelhasználhatóvá tett egyszerhasználatos eszköz” szövegrész,
f) az R 2. 6. §-a,
g) az R 2. 29. § (3)–(6) bekezdése,
h) az R 2. 15. melléklete,
i) az R 3. 26. § (7) bekezdése.

32. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

33. §

Ez a rendelet az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (EUDAMED) szóló 2010. április 19-i 2010/227/EU
bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 29/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
1. Az R 1. 1. számú melléklet B. Tervezési és gyártási követelmények cím 7.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.5. A 7.3. alpontban hivatkozott eszközök kivételével az eszközök csomagolására alkalmazott csomagolási rendszer
károsodás nélkül biztosítsa a gyártó által elõírt tisztaságot, és – amennyiben az eszközt felhasználás elõtt sterilizálni
kell – a mikroorganizmusok okozta szennyezõdés veszélyét a lehetõ legkisebbre csökkentse. Az alapanyagokat úgy
kell megválasztani és kezelni, hogy a gyártásuk, a tárolásuk és a forgalmazásuk során a mikrobiológiai szennyezõdés
kockázata a lehetõ legkisebb legyen, amennyiben az eszköz teljesítõképességét az ilyen szennyezõdés károsan
befolyásolhatja.”
2. Az R 1. 1. számú melléklet B. Tervezési és gyártási követelmények címe a következõ 7.7. ponttal egészül ki:
„7.7. Nem steril eszközök csomagolási rendszereinek károsodás nélkül, az elõírt tisztasági szinten kell tartaniuk az
eszközt, és amennyiben az eszközt sterilizálni kell a használat elõtt, akkor a legkisebbre kell csökkenteniük a
mikroorganizmusok okozta szennyezõdés veszélyét. A csomagolási rendszernek figyelembe kell vennie a gyártó által
javasolt sterilizálási módszert.”
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2. melléklet a 29/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
1. Az R 1. 9. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. a bejelentõ intézet és a balesetfelelõs neve, címe, elérhetõsége;”
2. Az R 1. 9. számú melléklet 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. a váratlan eseménnyel kapcsolatos intézkedések (FSCA), intézkedések a további balesetek megelõzésére;”
3. Az R 1. 9. számú melléklet utolsó mondata hatályát veszti.

3. melléklet a 29/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
Az R 2. 12. melléklet A) és B) része helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„A) Az egészségügyi szolgáltató, forgalmazó, felhasználó bejelentõ nyomtatványa az orvostechnikai eszközzel
kapcsolatos váratlan eseményrõl vagy balesetrõl
A bejelentõ adatai:
A bejelentõ neve:
Disztribútor
Importõr
Utca, házszám vagy postafiók
Postai irányítószám
Kapcsolattartó neve
Telefon
E-mail
Balesetfelelõs neve, elérhetõsége

Forgalmazó
Felhasználó

Egészségügyi szolgáltató:
Egyéb

Város
Fax

Eszközre vonatkozó adatok:
Az eszköz kereskedelmi neve
Az eszköz kockázati osztálya
Az eszköz típusa vagy katalógus száma
Sorozatszáma és/vagy gyártási száma
Az eszköz tartozékai
Szoftver verzió (ha alkalmazható)
Gyártóra vonatkozó adatok:
A gyártó neve
Utca, házszám
Postai irányítószám
Város
Ország
Telefon
Fax
E-mail
A gyártó meghatalmazott képviselõjének adatai
Magyarországi egyéb képviselet
Eseményre vonatkozó adatok:
Az esemény dátuma
Az esemény helye
Az esemény leírása
Következmények (pl. halál, egészségkárosodás, betegség BNO-10 kód alapján, baleset történhetett volna)
Az eseménnyel kapcsolatban hozott intézkedések
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Üzemeltetési adatok:
Szerviz konstrukció (szerviz szerzõdés: saját szerviz, márkaszerviz, egyéb)
A szerviz neve, címe
Utolsó idõszakos felülvizsgálat idõpontja, adatai az orvostechnikai eszközökrõl szóló EüM rendelet 27. §-a és
13. melléklete alapján
Utolsó naplózott szerviz beavatkozás idõpontja
Utolsó naplózott nagyjavítás idõpontja
Megjegyzés:
Jelen bejelentés nem jelenti azt, hogy a gyártó, a meghatalmazott képviselõje vagy az illetékes hatóság megerõsíti
vagy elismeri, hogy a bejelentett eszköz bármely módon hozzájárult volna az eseményben érintett személy halálához,
vagy egészségkárosodásához, vagy annak közvetlen okozója lett volna.
Ezennel kijelentem, hogy a fenti adatokat legjobb tudásom szerint közöltem.
Hely: ................................................

Dátum: .....................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

...................................................
aláírás
B) A gyártó (meghatalmazott képviselõ) bejelentõ nyomtatványa – a tudomására jutott váratlan eseményekrõl és
balesetekrõl
Report Form
Manufacturer's Incident Report
1 Hivatalos információk/ Administrative information
Címzett adatai/ Recipient
Az illetékes nemzeti hatóság neve/ Name of national competent authority (NCA)
Illetékes hatóság címe/ Address of national competent authority (NCA)
Bejelentés dátuma/ Date of this report
A bejelentés hivatkozási száma a gyártónál/ Reference number assigned by the manufacturer
A bejelentés hivatkozási száma a nemzeti hatóságnál (ha ismert)/ Reference number assigned by NCA to whom sent (if
known)
Bejelentés típusa/ Type of report
Elõzetes bejelentés/ Initial report
Eljárást nyomonkövetõ bejelentés/ Follow-up report
Együttes elõzetes és végsõ bejelentés/ Combined initial and final report
Végsõ bejelentés/ Final report
Váratlan esemény osztályozása/ Classification of incident
Halált okozó esemény/Death
Elõre nem látható, súlyos egészségromlást okozó esemény/Unanticipated serious deterioration in state of health
Súlyos közegészségügyi kockázat/ Serious public health threat
Egyéb bejelentendõ esemény/ All other reportable incidents
Más nemzeti hatóság(ok) megnevezése, akik megkapták a bejelentést/ Identify to what other NCAs this report was also
sent
2 A bejelentés benyújtójának adatai/Information on submitter of the report
Bejelentõ típusa/ Status of submitter
Gyártó/ Manufacturer
Meghatalmazott képviselõ az orvostechnikai eszközökrõl szóló EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 13. pontja szerint/
Authorised representative within EEA and Switzerland
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3 Gyártó adatai/ Manufacturer information
Gyártó neve/ Manufacturer name
Kapcsolattartó személy a gyártónál/ Manufacturer’s contact person
Cím/ Address
Postai irányítószám/ Postai code
Város/ City
Telefonszám/ Phone
Fax/ Fax
E-mail cím/ E-mail
Ország/ Country
4 Meghatalmazott képviselõ adatai/ Authorised Representative information
A meghatalmazott képviselõ neve/ Name of the authorised representative
Kapcsolattartó a meghatalmazott képviselõnél/ The authorised representative’s contact person
Cím/ Address
Postai irányítószám/ Postai code
Város/ City
Telefonszám/ Phone
Fax/ Fax
E-mail cím/ E-mail
Ország/ Country
5 Adatok a bejelentett orvostechnikai eszközzel kapcsolatban/ Medical device information
Osztálya/ Class
Aktív beültethetõ eszköz/ AIMD Active implants
III. osztályba sorolt eszköz/ MDD Class III
II.b osztályba sorolt eszköz/ MDD Class IIb
II.a osztályba sorolt eszköz/ MDD Class IIa
I. osztályba sorolt eszköz/ MDD Class I
Kódolási rendszer (lehetõleg GMDN)/ Nomenclature system (preferable GMDN)
Kód/ Nomenclature code
A kód szöveges megnevezése/ Nomenclature text
Kereskedelmi név, márkanév/ Commercial name/brand name/make
Modell- és/vagy katalógusszám/ Model and/or catalogue number
Sorozatszám és/vagy gyártási tételszám/ Serial number(s) and/or lot/batch number(s)
Szoftver változat száma (ha van)/ Software version number (if applicable)
Gyártási dátum/lejárati dátum (ha értelmezhetõ)/ Manufacturing date/expiry date (if applicable)
Tartozék, vagy összekapcsolt eszköz (ha van)/ Accessories/associated device (if applicable)
Kijelölt szervezet azonosító száma/ Notified body (NB) ID-number
6 Váratlan esemény, baleset adatai/ Incident information
A bejelentés nyilvántartási száma az alkalmazás helyén (ha értelmezhetõ)/ User facility report reference number, if
applicable
Gyártó tudomására jutás dátuma/ Manufacturers awareness date
Váratlan esemény bekövetkeztének dátuma/ Date of incident occurred
Váratlan esemény, baleset leírása/ Incident description narrative
Érintettek száma (ha ismert)/ Number of persons involved (if Érintett eszközök száma (ha ismert)/ Number of medical
known)
devices involved (if known)
Eszköz jelenlegi helye (ha ismert)/ Medical device current location/disposition (if known)
Az eszköz kezelõje az esemény idején/ Operator of the medical device at the time of incident
Egészségügyi szolgáltató/ health care professional
Beteg/ patient
Egyéb/ other
Eszköz használatának módja/ Usage of the medical device
Elsõ használat/ initial use
Újrahasználható eszköz újrahasználata/ reuse of a reusable
Felújított eszköz/ re-serviced/refurbished
medical device
Egyéb (határozza meg)/ other (please specify):
Használatbavétel elõtti probléma/ problem noted prior
use
7 Információk az érintett személyrõl/ Information on the persons involved
Az eszköz alkalmazásának körülményei/ Description of the incident
Az egészségügyi szolgáltató által az érintettnek nyújtott ellátás/ Remedial action taken by the healthcare facility
relevant to the care of the person involved
Érintett kora az esemény idején (ha ismert)/ Age of the person at the time of incident, if applicable
Érintett neme (ha ismert)/ Gender (if applicable)
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Nõ/ Female
Férfi/Male
Az érintett súlya kilogrammban (ha ismert)/ Weight in kilograms (if applicable)
8 Egészségügyi szolgáltató adatai (ahol az esemény történt)/ Healthcare facility information
Egészségügyi szolgáltató neve/ Name of the healthcare facility
Balesetfelelõs neve/ Incident contact person within the facility
Cím/ Address
Postai irányítószám/ Postai code
Város/ City
Telefonszám/ Phone
Fax/ Fax
E-mail/ E-mail
Ország/ Country
9 Gyártó elõzetes megjegyzései (elõzetes és eljárást nyomon követõ bejelentés esetén)/ Manufacturer’s preliminary
comments (Initial/Follow-up report)
Gyártó elõzetes elemzése/ Manufacturer’s preliminary analysis
Gyártó általi elõzetes korrekciós/megelõzõ intézkedések/ Initial corrective actions/preventive actions implemented by
the manufacturer
A következõ jelentés várható dátuma/ Expected date of next report
10 A gyártó végsõ bejelentése/ Results of manufacturers final investigation (Final report)
A gyártó eszköz elemzésének eredménye/ The manufacturer’s device analysis results
Javító eljárás/helyreállító eljárás/megelõzõ eljárás/helyszíni biztonsági korrekciós intézkedés/ Remedial
action/corrective action/preventive action/Field Safety Corrective Action
Megjegyzés: helyszíni biztonsági korrekciós intézkedés esetén ki kell tölteni az orvostechnikai eszközökrõl szóló EüM
rendelet 12. melléklet C) jelû nyomtatványát/ NOTE: In the case of a FSCA the submitter needs to fill in the FSCA report
form of this annex
A megjelölt intézkedések végrehajtásának menetrendje/ Time schedule for the implementation of the identified action
A gyártó megjegyzései az intézkedésekkel kapcsolatban/ Final comments from the manufacturer
További vizsgálatok/ Further investigations
A gyártó tud az eszközzel kapcsolatban hasonló okból fakadó eseményekrõl?/ Is the manufacturer aware of similar
incidents with this type of medical device with a similar root cause?
Igen/Yes
Nem/No
Ha igen, mely országokban és mi a bejelentés száma?/ If yes, state in which countries and the report reference numbers
of the incidents
Csak végsõ bejelentés esetén töltendõ ki. Az eszközt a következõ országokban forgalmazzák:/ For final report only. The
medical device has been distributed to the following countries:
11 Megjegyzések/ Comments
Kijelentem, hogy a fenti adatokat legjobb tudásom szerint közöltem./ I affirm that the information given above is
correct to the best of my knowledge.
...................................................
Aláírás/Signature
Név/ Name

Város/City

Dátum/Date

E bejelentés benyújtása önmagában nem jelenti azt, hogy a gyártó és/vagy a meghatalmazott képviselõ vagy az
illetékes nemzeti hatóság elismeri, hogy a benyújtása a bejelentés teljes megoldása, továbbá, hogy a bejelentett
eszköz bármely módon hozzájárult volna az eseményben érintett személy halálához, vagy egészségkárosodásához,
vagy annak közvetlen okozója lett volna.
Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the manufacturer and/or authorized
representative or the national competent authority that the content of this report is complete or accurate, that the
medical device(s) listed failed in any manner and/or that the medical device(s) caused or contributed to the alleged
death or deterioration in the state of the health of any person.”
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4. melléklet a 29/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
„16. melléklet a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelethez

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 17. §-a szerinti gyártó- és
eszközbejelentés formanyomtatványa
1. A Hivatal adatai
A Hivatal azonosító kódja/ Competent Authority code
HU/CA/01
A Hivatal neve/ Competent Authority name
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Fõosztály
Ország kód/ Country code
HU
Postai irányítószám/ Postal code
Város/ City
1051
Budapest
Utca, házszám/ Street, number
Postafiók/ P.O.B.
Zrínyi utca 3.
1380 P.O. Box 1188
e-mail
Fax/ Fax number
amd@eekh.hu
+36 1 269 1255
2. A bejelentés adatai / Identification of the registration
A bejelentés átvételének ideje/ Date of registration*
A bejelentés száma/ Registration number*
A bejelentés benyújtásának indoka/ Reason of the registration
elsõ bejelentés/ first
a gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ
forgalmazás szüneteltetése/
registration
címének és/vagy nevének változása/ change of
discontinuation by
address and/or name of the manufacturer or the
manufacturer
authorized
representative
teljesítõképesség értékelésre
a termék forgalomból
szánt eszköz/ for performance
kivonása/ withdrawal by the
evaluation
Competent Authority
Változás, szüneteltetés, vagy visszavonás esetén az elõzõ bejelentés száma/ If change, discontinuation or withdrawal,
provide number of the previous registration
A bejelentõ státusza/ Status of the organization making this registration application
Gyártó/ Manufacturer
Meghatalmazott képviselõ/ Authorized
representative
3. A gyártóra vonatkozó adatok/ Identification of the manufacturer
A gyártó teljes neve/ Name of the manufacturer
A gyártó rövidített neve/ Short name
A gyártó adószáma/ Tax number
A gyártó székhelye/ Address
Ország/ Country
Postai irányítószám/ Postal code
Város/ City
Utca, házszám/ Street, number
Postafiók/ P.O.B.
A kapcsolattartó adatai/ Contact point
Név/ Name
Telefonszám/ telephone number
Fax/ Fax number
e-mail

* A Hivatal tölti ki/To be filled out by the Competent Authority
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4. A meghatalmazott képviselõ adatai / Identification of the authorized representative
A meghatalmazott képviselõ teljes neve/ Whole name of the authorized representative
A meghatalmazott képviselõ rövidített neve/ Short name of the authorized representative
A meghatalmazott képviselõ adószáma/ Tax number
A meghatalmazott képviselõ székhelye/ Address
Ország/ Country
Postai irányítószám/ Postal code
Város/ City
Utca, házszám/ Street, number
Postafiók/ P.O.B.
A kapcsolattartó adatai/ Contact point
Név/ Name
Telefon/ telephone number
Fax/ Fax number
e-mail
5. Az eszköz adatai / Identification of the concerned device
Eszköz kategória kódja és megnevezése/ Device category code
Kód Megnevezés
01
Aktív beültethetõ eszközök
Active implantable device
02
Aneszteziológiai és lélegeztetõ eszközök
Anaesthetic and respiratory devices
03
Fogászati eszközök
Dental devices
04
Elektromechanikai eszközök
Electro-medical mechanical devices
05
Orvostechnikai eszköznek minõsülõ kórházi eszközök,
Hospital hardware
berendezések
06
In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
In vitro diagnostic medical devices
07
Nem aktív beültethetõ eszközök
Non-active implanatble devices
08
Szemészeti és optikai eszközök
Ophtalmic and optical devices
09
Újrafelhasználható eszközök
Reusable instruments
10
Egyszerhasználatos eszközök
Single use devices
11
Technikai segédeszközök fogyatékosok számára
Technical aids for disabled persons
12
Radiodiagnosztikai és -terápiás eszközök
Diagnostic and therapeutic radiation devices
CE jelölés/ CE-marking
van/ yes
nincs/ no
A rendelkezésre álló általános eszközcsoport (GMDN) kód/ GMDN code (if it’s available)
Az eszköz leírása magyarul és angolul/ Description in Hungarian and in English
Az eszköz(ök) besorolása/ Classification of the concerned device
I. osztályba sorolt eszköz (nem steril, mérõfunkcióval nem rendelkezõ)/ Class I device except sterile device and
that with measuring function
II.a osztályba sorolt eszköz/ Class IIa device
II.b osztályba sorolt eszköz/ Class IIb device
III. osztályba sorolt eszköz/ Class III device
Aktív implantátum/ Active implant
I. osztályba sorolt eszköz, mérõfunkcióval rendelkezõ/ Class I device with measuring function
I. osztályba sorolt eszköz, steril/ Class I device, sterile
In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz, kivéve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló
rendelet 2. számú mellékletében felsorolt és az önellenõrzésre szolgáló eszközök /In vitro diagnostic medical
device except devices listed in IVDD Annex II and those intended for self testing
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet 2. számú melléklet 1. részében szereplõ ”A”
lista szerinti eszköz/ devices under list A of IVDD Annex II
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet 2. számú melléklet 2. részében szereplõ “B“
lista szerinti eszköz/ devices under list B of IVDD Annex II
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet 2. számú mellékletében fel nem sorolt,
önellenõrzésre szolgáló eszköz/devices not listed in IVDD Annex II and intended for self testing
Az eszköz kereskedelmi megnevezése/ Make
Az eszköz alternatív megnevezése (amennyiben az eszköz más néven is forgalomba kerülhet)/ Alternative make
Az eszköz típusa / Model
igen/ yes
nem/ no
Az eszköz az orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet 4. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott rendelésre készült eszköz/ Custom made
device, MDD Article 6
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Az eszköz az orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet 15. §-a szerinti
igen/ yes
nem/ no
eszközkészlet vagy eszközrendszer/ Placed on the market as a system or
procedure pack, MDD Article 12
Az eszköz sterilen kerül forgalomba/ Placed on the market as a sterile
igen/ yes
nem/ no
device
Az eszköz mérõfunkcióval rendelkezik/ Device with measuring function
igen/ yes
nem/ no
„új” termék/
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet 7. § (4)
„new” product
bekezdése szerint/Notification according to IVDD Article 10 (4)
Az eszköz az alábbi országokban van forgalomban/ Known to be in the market in
6. A tanúsítvány adatai/ Data of the certificate
Az eszköz megfelelõségét kijelölt szervezet értékelte/ Confirmity
Az értékelést végzõ kijelölt szervezet
checked by Notified Body
azonosító kódja/ Identification number of
the Notified Body
Az eszközrõl kiadott tanúsítvány száma/ Reference number of the certificate
A tanúsítvány kibocsátója/ Issuer
A tanúsítvány típusa/ Certificate type
teljes körû minõségbiztosítási rendszer (az orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet 2. melléklete szerint)/ full quality
assurance system approval certificate (MDD Annex II)
típusvizsgálati eljárás (az orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet 3. melléklete szerint)/ type examination certificate
(MDD Annex III)
termékellenõrzés (az orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet 4. melléklete szerint)/ verification certificate (MDD
Annex IV)
gyártásminõség-biztosítás (az orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet 5. melléklete szerint)/ production quality
assurance system approval certificate (MDD Annex V)
termékminõség-biztosítás (az orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet 6. melléklete szerint)/ product quality
assurance system approval certificate (MDD Annex VI)
A tanúsítvány kelte/ Application date
A tanúsítvány érvényessége/ Expiration date
7. Az eszközök felsorolása (ahol az indokolt)/ Where appropriate, detailed list of devices in Hungarian and in English
Általános eszközcsoport kód/ Generic Device Group Code
Általános eszközcsoport megnevezés/
Generic Device Group Term

8. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek./ I affirm that the information given above is correct to the
best of my knowledge.
................................................................
.........................................................
Név/ Name
Aláírás/ Signature
.....................................
.....................................
Város/ City
Dátum/ Date
”

5. melléklet a 29/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
Az R 3. Mellékletének III. címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„III. Klinikai vizsgálóhely III. kockázati osztályba tartozó és aktív beültethetõ eszközök vizsgálatához”
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A nemzeti erõforrás miniszter 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelete
a 2011/2012. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszterekkel
egyetértésben,
a 12. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a szakiskolákra,
ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola),
ad) az alapfokú mûvészetoktatási intézményekre,
ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre [a továbbiakban az aa)–ae) pont alattiak együtt: iskola],
af) a diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiakban: kollégium),
ag) a többcélú intézményekre [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény];
b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal);
c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalokra;
d) a tanulókra és az iskolákba jelentkezõkre;
e) a pedagógusokra;
f) a nevelõ és oktató munkát végzõ más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltõkre;
g) a tanulók és jelentkezõk szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülõ).

2. A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év)
2. §

(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idõ, tanítási év keretei között kell
megszervezni.
(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2011/2012. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási napja 2011.
szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma – ha e rendelet
másképp nem rendelkezik – száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ középiskolában
és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvankettõ nap.
(3) Az iskola utolsó, befejezõ évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középiskolákban és a szakiskolákban – a b)–c) pontban meghatározott kivétellel – 2012. május 3.,
b) a Belügyminisztérium fenntartásában lévõ szakközépiskolákban 2012. május 25., a Honvédelmi Minisztérium
fenntartásában lévõ szakképzõ iskolában 2012. június 1.,
c) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzésben tanulók részére 2012. január 13.
(4) A tanítási év (szorgalmi idõ) lezárásának, a tanuló minõsítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya,
ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kiesõ tanítási napokat a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 52. § (16) bekezdésében meghatározottak szerint nem
tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2012/2013. tanítási
évben történõ feldolgozásáról.

3. §

(1) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben és a felnõttoktatásban a szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját
– a szorgalmi idõ elsõ és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.
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(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképzõ iskola elsõ szakképzési évfolyamán február elsõ hetében
is megkezdhetõ. A szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a tanítási napok
száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.
(3) A szorgalmi idõ elsõ féléve 2012. január 13-ig tart. Az iskolák 2012. január 20-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló
esetén a szülõket az elsõ félévben elért tanulmányi eredményekrõl. Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetben az
elsõ félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettõl a naptól számított öt munkanapon belül kell
megküldeni.
(4) Az elsõ és a második félév (a szorgalmi idõ utolsó napja) lezárását követõ tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelõtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának
vizsgálatát. A nevelõtestületi értekezletrõl készített jegyzõkönyvet meg kell küldeni – tájékoztatás céljából – az
iskolaszéknek és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a szorgalmi idõben, a tanítás nélküli munkanapok
4. §

A szorgalmi idõ alatt – a tanítási napokon felül – a nevelõtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai
célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ középiskolában és szakiskolában hat
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelybõl egy tanítás nélküli munkanap programjáról
a nevelõtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

5. §

(1) Az õszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek),
a szünet utáni elsõ tanítási nap november 7. (hétfõ).
(2) A téli szünet 2011. december 22-tõl 2012. január 2-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2011. december 21.
(szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2012. január 3. (kedd).
(3) A tavaszi szünet 2012. április 5-tõl április 9-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni
elsõ tanítási nap április 10. (kedd).
(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a szorgalmi idõ kezdõ és befejezõ napjának
változatlanul hagyásával – más idõpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdõ és befejezõ
napját módosíthatja, ha – a közoktatásról szóló törvény 52. § (16) bekezdésben meghatározottak megtartásával –
a heti pihenõnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
(5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt vevõ iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott idõpontoktól
eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt
a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén –
gondoskodnia kell a tanulók felügyeletérõl. A felügyelet megszervezésérõl több iskola közösen is gondoskodhat.
(7) Az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést – a közoktatásról szóló törvény 52. § (15) bekezdése
értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje
6. §

(1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak
szerint kell megtartani.
(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben a szorgalmi idõ utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga
idõpontját az iskola igazgatója határozza meg.

5. A felvételi eljárás és a beiratkozás
7. §

A tanköteles tanulók általános iskolába történõ beíratásának, a középfokú iskolába történõ felvételi eljárásának és
a beiratkozásnak a rendjét külön jogszabályok, a középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését
a 3. melléklet tartalmazza.
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6. A tanulmányi versenyek
8. §

(1) A 2. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás
nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplõ tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történõ felkészítést akkor építheti
be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülõi szervezet és az iskolai
diákönkormányzat egyetért.
(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelõs miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó
felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ megjelentetésérõl 2011.
október 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a NEFMI honlapján való közzétételérõl.

7. Országos mérés, értékelés, hatósági ellenõrzés elrendelése
9. §

(1) A közoktatásról szóló törvény 99. § (4)–(5) bekezdése alapján a 2011/2012. tanévben országos mérés, értékelés
keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlõdését a negyedik, a hatodik,
a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedõen.
(2) A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdés p) pontja alapján a 2011/2012. tanévben országos mérés, értékelés
keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvû és anyanyelvû nemzetiségi iskolák
negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához
szükséges mérõeszközt az adott kisebbség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol
a matematika tantárgyat az adott kisebbség nyelvén oktatják.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértõi
névjegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával 2012. május 30-án. A mérés napja tanítási napnak minõsül, melyet
az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelezõ tanórai foglalkozás számukra nem
szervezhetõ. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2011.
november 25-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
(4) A Hivatal 2013. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi az
intézményi szintû elemzéseket az intézmények vezetõinek, az intézményi és a fenntartói szintû elemzéseket
a fenntartóknak, az országos elemzést pedig a NEFMI-nek. A NEFMI az országos elemzést – tájékoztatás céljából –
megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak és az Országos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt 2013. május 31-ig
a honlapján nyilvánosságra hozza.
(5) A tanuló eltérõ ütemû fejlõdésébõl, fejlesztési szükségleteibõl fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az
alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2011. október 14-ig felmérik
azon elsõ évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján
az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késõbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak
látja az azt elõsegítõ pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlõdésvizsgáló rendszer
alkalmazását. Az igazgatók 2011. október 28-ig – a Hivatal által meghatározott módon – jelentik a Hivatalnak az
érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal
2011. december 9-ig kell elvégezniük.
(6) 2012. április 16. és 2012. június 30. között hatósági ellenõrzés keretében kell elvégezni a sajátos nevelési igény
megállapítására jogosult tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottságok mûködési feltételeinek
vizsgálatát. A vizsgálatot a Hivatal szakmai irányításával a kormányhivatalok folytatják le.

8. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok
10. §

A közoktatásról szóló törvény 99. § (7) bekezdése szerint meghatározott minimumot – képességszintet – a 4. melléklet
tartalmazza.
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9. Záró rendelkezések
11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

12. §

A közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a következõ 17. §-sal
és a 17. §-t megelõzõen „Átmeneti rendelkezések” alcímmel egészül ki:
„17. § A minõsítõ testület által 2006-ban és 2007-ben kiadott „Minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény”
vagy „Kiválóra minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény” minõsítés – 14/B. § (4) bekezdés szerint
meghatározott – érvényességi ideje egy évvel meghosszabbodik.”

13. §

A 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet II. fejezet 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli,
szóbeli és gyakorlati vizsgaidõpontjai:
a) írásbeli: 2010. szeptember 23. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2010. október 11–15.
b) írásbeli: 2011. január 5. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2011. január 17–21.
c) írásbeli: 2011. június 16.
szóbeli és gyakorlati: 2011. június 20–29.”

14. §

Az R. 2. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint 3. melléklet 17. és 38. sorában az „az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium” szövegrész helyébe az „a Belügyminisztérium” szöveg lép.

15. §

(1) Az R. 1. §-a, 2. § (1)–(3) bekezdése, 3–8. §-a, 9. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdése, 10. §-a és 1–4. melléklete 2011.
szeptember 1-jén hatályát veszti.
(2) Az R. 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet 2013. június 1-jén hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok
1. A 2011. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

1.
2.

A

B

C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga

Középszintû írásbeli érettségi vizsga

Idõpont

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

október 14., 8.00
október 17., 8.00

MAGYAR KÖZLÖNY
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A

B

C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga

Középszintû írásbeli érettségi vizsga

Idõpont

3.

egészségügyi alapismeretek,
elektronikai alapismeretek,
építészeti és építési alapismeretek,
gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek,
környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek,
közgazdasági alapismeretek,
közgazdasági-marketing
alapismeretek,
közlekedési alapismeretek,
mezõgazdasági alapismeretek,
oktatási alapismeretek,
vendéglátó-idegenforgalmi
alapismeretek
4. matematika
5. földrajz
6. történelem
7. latin nyelv
8. angol nyelv
9. –
10. informatika
11. orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv,
lovári nyelv, horvát nyelv, szerb
nyelv, szlovák nyelv, újgörög nyelv,
bolgár nyelv, lengyel nyelv, ukrán
nyelv
12. német nyelv
13.
14. olasz nyelv
15. kémia, gazdasági ismeretek,
belügyi rendészeti ismeretek
16.
17.
18.
19.
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spanyol nyelv
biológia; társadalomismeret
francia nyelv
fizika

rajz és vizuális kultúra,
szakmai elõkészítõ tárgyak

október 17., 14.00

matematika
földrajz
történelem
latin nyelv, héber nyelv
angol nyelv
filozófia
informatika
orosz nyelv, egyéb nyelvek

október 18., 8.00
október 18., 14.00
október 19., 8.00
október 19., 14.00
október 20., 8.00
október 20., 14.00
október 21., 8.00
október 21., 14.00

német nyelv
mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma
olasz nyelv
kémia, egyéb központi
követelményekre épülõ vagy
egyedileg akkreditált vizsgatárgyak
spanyol nyelv
biológia
francia nyelv
fizika, mûvészeti tárgyak, ének-zene

október 24., 8.00
október 24., 14.00
október 25., 8.00
október 25., 14.00

október 26., 8.00
október 26., 14.00
október 27., 8.00
október 27., 14.00
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2. A 2011. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák
A
Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga

1.
2.

szóbeli vizsgák
–

B
Középszintû szóbeli érettségi vizsga

–
szóbeli vizsgák

C
Idõpont

november 9–14.
november 17–25.

3. A 2012. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

A

B

C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga

Középszintû érettségi írásbeli vizsga

Idõpont

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
matematika
matematika
történelem
történelem
angol nyelv
angol nyelv
német nyelv
német nyelv
informatika
–
latin nyelv
latin nyelv, héber nyelv
biológia
biológia
társadalomismeret
–
kémia
kémia
földrajz
földrajz
fizika
fizika
–
rajz és vizuális kultúra
spanyol nyelv
spanyol nyelv
–
informatika
–
mûvészeti tárgyak, ének-zene
francia nyelv
francia nyelv
–
filozófia
olasz nyelv
olasz nyelv
–
mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma
orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, orosz nyelv, egyéb nyelvek
lovári nyelv, horvát nyelv, szerb
nyelv, szlovák nyelv, újgörög nyelv,
bolgár nyelv, lengyel nyelv, ukrán
nyelv
gazdasági ismeretek,
egyéb központi követelményekre
belügyi rendészeti ismeretek
épülõ és egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

május 4., 8.00
május 7., 8.00
május 8., 8.00
május 9., 8.00
május 10., 8.00
május 11., 8.00
május 14., 8.00
május 14., 14.00
május 15., 8.00
május 15., 14.00
május 16., 8.00
május 16., 14.00
május 17., 8.00
május 17., 14.00
május 18., 8.00
május 21., 8.00
május 21., 14.00
május 22., 8.00
május 22., 14.00
május 23., 8.00
május 23., 14.00
május 24., 8.00

május 24., 14.00
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szakmai elõkészítõ tárgyak
24. egészségügyi alapismeretek,
elektronikai alapismeretek, építészeti
és építési alapismeretek, gépészeti
alapismeretek, informatikai
alapismeretek,
környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek, közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan),
közgazdasági alapismeretek
(elméleti gazdaságtan),
kereskedelmi és marketing
alapismeretek,
közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika), közlekedési
alapismeretek
(közlekedés-üzemvitel),
mezõgazdasági alapismeretek,
oktatási alapismeretek,
vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek

május 25., 8.00

4. A 2012. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

1.
2.

A

B

C

Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga

Középszintû szóbeli érettségi vizsga

Idõpont

szóbeli vizsgák
–

–
szóbeli vizsgák

június 7–június 13.
június 18–29.

II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok
1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati
vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2–4. és a 6. pontban
meghatározottak kivételével – az alábbi idõben kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2011. október 3–4–5–6–7. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2011. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2012. február 1–2–3–6–7. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2012. február–március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2012. május 14–15–16–17–18. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2012. június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2012. május–június
2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesítések
szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidõpontjai: 2012. január 19. és június 4.
3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli
és gyakorlati vizsgaidõpontjai:
a) írásbeli: 2011. szeptember 22. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2011. október 12–15.
b) írásbeli: 2012. január 4. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2012. január 16–20.
c) írásbeli: 2012. május 29.
szóbeli és gyakorlati: 2012. június 4–15.
4. A vizsgaidõszak meghatározásánál a felsõfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsõoktatási intézmények
vizsgarendjét.
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5. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek
szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidõpontját, valamint a tételek átvételének idejét és
módját a szakképesítésekért felelõs miniszter közleményben teszi közzé.
6. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége
2012. május 29-én is megszervezhetõ (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi
vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra esõ
idõpontjai nem teszik lehetõvé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidõpontok egybeesésérõl, a pótnap
igénybevételének szükségességérõl a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejûleg
értesíti a szakképesítésért felelõs minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

2. melléklet a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
I. A NEFMI által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Dráma
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Földrajz
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Horvát nyelv és irodalom
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Latin nyelv
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Mûvészettörténet
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
Orosz nyelv
Rajz és vizuális kultúra
Román nyelv és irodalom
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Spanyol nyelv I. kategória
Spanyol nyelv II. kategória
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
Történelem

II. A NEFMI által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára
Cigány népismeret
Horvát nyelv és irodalom
Horvát népismeret
Görög nyelv és irodalom
Görög népismeret
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Nemzetiségi német népismeret
Román nyelv és irodalom
Román népismeret
Szerb nyelv és irodalom
Szerb népismeret
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv és irodalom
Szlovén népismeret

Mûvészeti Tanulmányi Versenyek
Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények tanulói részére
XII. Országos Lubik Imre Trombitaverseny
XIII. Országos Friss Antal Gordonkaverseny
VII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
XII. Országos Gitárverseny
VII. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny és IV. Országos Csembaló Verseny
IV. Országos Hárfaverseny
VII. Országos Maros Gábor Ütõhangszeres szóló- és duó Verseny
IX. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny
X. Országos Mélyrézfúvós Verseny
II. Országos Elektroakusztikus-zenei Verseny
IV. Országos Harmonikaverseny
I. Országos Jazz-zenei Verseny
IV. Országos Textilmûves-, Bábkészítõ-, Bõrmûves Verseny
V. Országos Festészetverseny
IV. Országos Társastáncverseny (csoportok és táncospárok részére)
IV. Országos Modern-kortárstánc Verseny
IV. Országos Néptáncverseny (szóló és páros)
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A mûvészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére
V. Országos Énekverseny
VIII. Országos Zenekari Verseny
IV. Hárfaverseny
III. Országos Népzenei Verseny
IX. Országos Zongoraverseny
XIII. Országos Oboa- és Fagott-verseny
V. Országos Néptáncverseny (szólótánc)
XXI. Országos Rajzverseny
XV. Országos Népmûvészeti Verseny
XV. Országos Mintázásverseny

III. A NEFMI által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Sajátos nevelési igényû tanulók tanulmányi versenyei
Hallássérült tanulók XXVI. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
Hallássérültek XXX. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXVII. országos komplex
tanulmányi versenye
XXVIII. Koncz Dezsõ országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó
általános iskolák diákjai számára
Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára
„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny

3. melléklet a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
8. számú mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának
ütemezése a 2011/2012. tanévben
A

B

Határidõk

Feladatok

1.

2011. 09. 16.

2.

2011. 09. 30.

3.

2011. 10. 15.

A NEFMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történõ jelentkezésrõl.
A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák
tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint
meghatározzák tanulmányi területeik belsõ kódjait és elektronikus formában
(fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerõsítéssel)
megküldik a Felvételi Központnak.
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A

B

Határidõk

Feladatok

4.

2011. 10. 31.

5.

2011. 11. 18.

6.

2011. 12. 10.

7.

2011. 12. 12.

8.

2011. 12. 15.

9. 2012. 01. 20.
10. 2012. 01. 20.
11.
12.

2012. 01. 20., 14.00
2012. 01. 21., 10.00

13.

2012. 01. 26., 14.00

14. 2012. 01. 27.

15. 2012. 01. 28., 10.00
16. 2012. 01. 31.
17. 2012. 02. 01.
18. 2012. 02. 02., 14.00

19. 2012. 02. 09.
20. 2012. 02. 09.

21. 2012. 02. 17.

22. 2012. 02. 20.–03. 09.
23. 2012. 03. 13.
24. 2012. 03. 14–19.

A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk
a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás
információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok az írásbeli felvételi
megrendezéséhez elõírt fenntartói hozzájárulásokat megküldik a Hivatalnak.
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás
rendjérõl.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezõ
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervezõ
középfokú intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett
írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervezõ – a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjára történõ pályázat benyújtása esetén
a pályázatban megjelölt – intézménybe.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történõ
pályázatok benyújtása.
Az egységes írásbeli vizsgát szervezõ intézmények eddig az idõpontig jelentik
a Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján
a feladatlap-igényüket.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezõkkel.
Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervû
képzésre és a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjába jelentkezõk számára az érintett középfokú intézményekben.
Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá
a kilencedik évfolyamos általános tantervû képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetû
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezõk számára azoknak,
akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezõ, a pótló írásbelin
részt vett tanulókkal.
Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó
képzésre jelentkezõk számára az érintett középiskolákban.
A fõjegyzõ megküldi az általános iskolának a kötelezõ felvételi feladatot ellátó
középfokú iskola nevét és címét.
Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott
iskolákba.
Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre
jelentkezõk számára azoknak, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt
venni.
Az egységes írásbelit szervezõ középfokú intézmények értesítik az írásbeli
eredményérõl a tanulókat.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt
vevõ intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérõl – egymás
egyidejû elõzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Arany János
Programirodájának bevonásával – értesítik az érdekelt szülõket, tanulókat és
általános iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak,
a tanulói adatlapok elsõ példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8
évfolyamos gimnáziumba történõ jelentkezésrõl a tanuló közvetlenül is megküldheti
a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi
jegyzéket.
A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.
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Határidõk

Feladatok

25. 2012. 03. 20.

26. 2012. 03. 23.
27. 2012. 04. 02.
28. 2012. 04. 04.

29. 2012. 04. 19.

30. 2012. 04. 25.
31. 2012. 05. 02–11.
32. 2012. 05. 02.–08. 31.
33. 2012. 05. 15.
34. 2012. 05. 25.
35. 2012. 06. 20.

36.
37.
38.
39.

2012. 06. 27–29.
2012. 07. 31.–08. 03.
2012. 08. 06–24.
2012. 08. 22–24.

40. 2012. 08. 31.

•
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Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti, korábban beküldött
tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell
megküldeni a Felvételi Központnak.
A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak
a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes
felvételi jegyzékben közzétett névsort.
A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetõ
létszám, a biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Felvételi Központnak
(elektronikus úton és írásban).
A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói
döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi
jegyzék).
A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az elutasításról
szóló értesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében
a felvehetõ létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2012. 05. 11-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ iskola igazgatója
dönt a felvételi kérelmekrõl.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése
a fenntartónál.
Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola
értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzõjének.
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idõben.
Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzõ iskolába.
Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
A tanköteles tanulók beíratása a kötelezõ felvételt biztosító iskolába (az iskola által
meghatározott idõben).
A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezõ felvételt biztosító iskola
értesíti az illetékes jegyzõt.

4. melléklet a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
A 2009/2010. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói
képességszint-határok
A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján
(A képességszintek határértékeire esõ képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszintbe kell
sorolni.)
Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
– 1. alatti szint: 1168-ig
– 1. szint: 1168–1304
– 2. szint: 1304–1440
– 3. szint: 1440–1576
– 4. szint: 1576–1712
– 5. szint: 1712–1848
– 6. szint: 1848–1984
– 7. szint: 1984-tõl.
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Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
– 1. alatti szint: 1071-ig
– 1. szint: 1071–1211
– 2. szint: 1211–1351
– 3. szint: 1351–1491
– 4. szint: 1491–1631
– 5. szint: 1631–1771
– 6. szint: 1771–1911
– 7. szint: 1911-tõl.

A vidékfejlesztési miniszter 52/2011. (VI. 7.) VM rendelete
a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
2011. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjának k) alpontjában meghatározott feladatkörömben – az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. §-ának b) pontja szerint a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. számú
mellékletének (a továbbiakban: Kv. tv.) a XII. fejezet alá tartozó – államháztartási azonosító számmal, elnevezéssel –
nevesített valamennyi fejezeti kezelésû elõirányzatára.
(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a 2011. évben eredeti elõirányzattal nem rendelkezõ, kizárólag maradványokból
finanszírozott elõirányzatokra is.
(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a Kv.tv. 1. számú mellékletében nem szereplõ, de év közben megnyíló új
elõirányzatokra is.
(4) A III. Fejezet szabályait kell alkalmazni – a külön jogszabályok elõírásainak figyelembevételével – az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (továbbiakban: EMVA), az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
(továbbiakban: EMGA), valamint az Európai Halászati Alapból (továbbiakban: EHA), továbbá a tagállami hatáskörben
nyújtott mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, környezetvédelmi, valamint halászati támogatási jogcímek esetében
is. A felhasználás szabályait különösen a Kv.tv. 34. §-a, valamint a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
rögzíti, amely megfogalmazza az irányító hatósági és a kifizetõ ügynökségi feladatokat is. Az eljárásrendet a
Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) – Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a
továbbiakban: MVH) – Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) közötti megállapodás rögzíti.
(5) A IV. Fejezetben megfogalmazott szabályokat kell alkalmazni a fejezeti kezelésû elõirányzatokból pályázati úton
nyújtott támogatásokra.
(6) Az V. Fejezetben megfogalmazott szabályokat kell alkalmazni az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból egyedi
döntés alapján, társadalmi- és egyéb szervezeteknek, érdekképviseleteknek nyújtott támogatások kezelésével,
felhasználásával, elszámolásával, ellenõrzésével kapcsolatosan.
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II. FEJEZET
ELÕIRÁNYZAT-FINANSZÍROZÁSI TERV
2. §

Az elfogadott éves költségvetési törvényben szereplõ elõirányzatokat – a feladatfinanszírozás alá tartozó fejezeti
kezelésû elõirányzatok kivételével – negyedévekre, a tárgynegyedévet hónapokra, a tárgyhónapot dekádokra bontva
készül az elõirányzat-finanszírozási terv a Kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó
elõirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjérõl szóló 46/2009. (XII. 30.) PM
rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 21. számú mellékletében meghatározott formában.

3. §

(1) A kifizetési ütem az elõirányzat-finanszírozási terv benyújtásával érintett tárgyhónapon belül, külön kérelemre
módosítható. Az erre vonatkozó kérelmet a kiadás várható teljesítésének idõpontját megelõzõ 10. napig kell
benyújtani. Ettõl eltérni csak rendkívüli esetben lehet. Az elõirányzat-finanszírozási terv az alapja a teljesítésarányos
finanszírozásnak (támogatási keretnyitásnak) és a likviditás kezelésének, ami szorosan összefügg a
kötelezettségvállalásokkal.
(2) A nemzetgazdasági miniszter a fejezeti kezelésû elõirányzatok aktuális elõirányzatait folyamatosan összeveti a
teljesített kiadásokkal és a Kincstárhoz bejelentett – pénzügyileg még nem teljesült – kötelezettségvállalásokkal. Ha
megállapítható, hogy
a) a fejezeti kezelésû elõirányzat teljesített és bejelentett kötelezettségvállalásainak együttes összege megközelíti
az aktuális elõirányzatot, a nemzetgazdasági miniszter e tényrõl tájékoztatja az irányító szervet. A tájékoztatást
követõ 8 munkanapon belül az irányító szerv köteles a PM rendelet 47. számú melléklete szerinti adatlapon
aa) a fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében – kivéve az európai uniós támogatással megvalósuló
programokat – számot adni a felhasználás várható alakulásáról.
(3) A maradványok jóváhagyásáról, vagy elvonásáról a nemzetgazdasági miniszter dönt.

III. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Az elõirányzatok felett gyakorolt jogok
4. §

A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a fejezeti kezelésû elõirányzatokból a támogatást a
jóváhagyott 2011. évi keretfelosztás alapján a kedvezményezett részére közvetlenül vagy közvetett módon, kezelõ
vagy lebonyolító szerv közremûködésével biztosítja.

5. §

(1) A miniszter a kezelõ szervnek átadhatja a fejezeti kezelésû elõirányzat felett gyakorolt jogai és kötelezettségei – így
különösen a pályázat kiírása, a támogatási igény elbírálása és elfogadása, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 112. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti okirat kiadása és
visszavonása, szerzõdés megkötése és módosítása, az attól történõ elállás, annak felmondása, utalványozás,
beszámoltatás, felhasználás ellenõrzése, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése, az analitikus
könyvvezetési és beszámolási kötelezettségek teljesítése – meghatározott körét. A jogok és kötelezettségek
átadásának szabályait a miniszter és az adott kezelõ szerv között létrejött megállapodás rögzíti.
(2) A miniszter az elõirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalással kapcsolatos elõkészítõ és döntésvégrehajtó
feladatok ellátására lebonyolító szervezetet bízhat meg, amely az átadott elõirányzatot a miniszter és a lebonyolító
szervezet között létrejött megállapodásban foglaltak szerint a kedvezményezett részére rendelkezésre bocsátja.
(3) A rendelkezésre álló források a szakfõosztályok által elkészített éves keretfelosztásban meghatározott prioritásoknak
megfelelõen kerülnek meghatározásra. A támogatások lebonyolítását, folyósítását, az analitikus nyilvántartást és a
támogatások jogszerû felhasználásának ellenõrzését a minisztérium, az MVH, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: MgSzH), a Kincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), az Agrármarketing Centrum
(a továbbiakban: AMC) mint kezelõ szervek, valamint a Baromfi Terméktanács, a Baromfi- és Tojástermelõk Szövetsége
mint lebonyolító szervezet végzi, a közöttük és a miniszter között létrejött megállapodás alapján.
(4) A lebonyolító szervezeteknél a feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségek mértéke a lebonyolítás
céljából átadott elõirányzatból, legfeljebb annak 4%-áig téríthetõk meg.
(5) A közvetlen uniós támogatások a Kincstári Egységes Számláról (továbbiakban KESZ) kerülnek megelõlegezésre. A
részletes eljárásrendet az MVH és a Kincstár közötti együttmûködési megállapodás tartalmazza.
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6. §

(1) Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének szabályait uniós és nemzeti jogszabályok részletezik. A
kötelezettségvállalások jogszabályi alapon történnek. A támogatási igények jogszerûségének felülvizsgálata, a
támogatások folyósítása, a felhasználás ellenõrzése – a Bormarketing és minõség-ellenõrzés elõirányzatából a 79. §
szerint az AMC és az MgSzH a kifizetõ, valamint a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások elõirányzatából a 94. §-ban
foglalt kivételekkel, mely jogcímeken a NAV, az AMC vagy a minisztérium a kifizetõ – az MVH feladata. A támogatások
felhasználására, ellenõrzésére az MVH által alkalmazott eljárásrend szerint kerül sor.
(2) A fejezeti kezelésû elõirányzatok támogatási keretébõl a központi költségvetési szervek részére támogatás
megállapodás vagy feladatterv alapján – az Ámr. 111. §-a (2) bekezdésében foglalt kivétellel – elõirányzat átadással, a
jóváhagyott elõzõ évi kötelezettségvállalással terhelt maradványokból pénzeszköz átadással történhet.
(3) A pályázati úton igényelhetõ támogatásokra vonatkozó részletes feltételeket a pályázati kiírások tartalmazzák.
(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatokból egyedi döntés alapján, államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott
támogatások kezelésével, felhasználásával, elszámolásával, ellenõrzésével kapcsolatos eljárásrendet az V. fejezet
tartalmazza.

7. §

(1) A kintlévõségek, követelések behajtása érdekében az adott elõirányzat felett döntési jogosultsággal rendelkezõ
személy köteles valamennyi jogszabályi lehetõséget érvényesíteni. A behajthatatlan követelésrõl való lemondás csak
a törvényben meghatározott rend szerint lehetséges.
(2) A követelések értékelése során elkülönítetten kell kimutatni a tárgyévben keletkezett és a tárgyévet megelõzõ
években keletkezett követeléseket, valamint a szabálytalan kifizetések miatti követeléseket. Az elõírásokat az
analitikus nyilvántartó helyekkel (Kincstár, MVH, MgSzH) kötött megállapodásokban is érvényesíteni kell.
(3) Az Európai Uniós társfinanszírozással mûködõ elõirányzatokból a támogatások rendelkezésre bocsátása az MVH-n,
mint közremûködõ szervezeten keresztül történik a külön jogszabályok elõírásainak figyelembevételével. A
közremûködõ szervezet a támogatást nyújtó képviseletében eljár. Az Európai Uniós társfinanszírozással mûködõ
elõirányzatokból a támogatások rendelkezésre bocsátása az MVH-n – az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott
támogatások esetében, mint kifizetõ ügynökségen, az EHA-ból finanszírozott támogatások esetében, mint
közremûködõ szervezeten – keresztül történik, a külön jogszabályok elõírásainak figyelembevételével. A
közremûködõ szervezet a támogatást nyújtó képviseletében eljár.
(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatok a támogatási célok megvalósításához, a mûködéshez (gazdálkodáshoz) szükséges
pénzügyi eszközökkel rendelkeznek, azonban elkülönült jogi személyiséggel nem bírnak, munkáltatóként munkaerõt
nem foglalkoztathatnak, immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel, értékpapírokkal, valamint készletekkel nem
rendelkezhetnek.

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés
8. §

(1) Az elõirányzatok felhasználásának alapvetõ célja az agrár- és vidékfejlesztési, a környezetvédelmi- és
természetvédelmi, vízügyi, valamint halászati célkitûzések megvalósítása, valamint a minisztérium szakmai
felügyelete, irányítása alá tartozó intézmények feladat ellátását elõsegítõ támogatások biztosítása.
(2) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek szerint – a
közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító – feladott hirdetmény, megküldött részvételi,
ajánlattételi felhívás, továbbá a pályázati kiírás, az azonos célú elõirányzatok esetében a meghirdetett támogatási
konstrukció dokumentumai a kötelezettségvállalást elõzetesen, feltételesen tanúsítják. Ezen intézkedések kiadására –
ideértve az annak vállalására és ellenjegyzésére vonatkozó elõírásokat is – a kötelezettségvállalás általános szabályait
kell alkalmazni azzal, hogy a lekötött keretet fel kell szabadítani, amennyiben az intézkedést visszavonják.
(3) A pályázati úton nyújtott támogatások tekintetében a nyertes pályázók adatait, az elnyert támogatás összegét és a
kifizetés tervezett ütemezését tartalmazó döntési lista kötelezettségvállalásnak minõsül.
(4) A jóváhagyott fejezeti kezelésû elõirányzatokból – törvény, kormányrendelet, vagy a kormány nyilvános határozata
eltérõ rendelkezése hiányában – kizárólag pályázati úton nyújtható támogatás közhasznú vagy kiemelkedõen
közhasznú társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány részére. E rendelkezést nem kell alkalmazni az éves
költségvetési törvényben név szerint (címzetten) nevesített társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok
részére biztosított támogatásokra.
(5) A lebonyolítás céljából átadott elõirányzat felett kötelezettségvállalási jogot gyakorló személy és a lebonyolító között
az átadott elõirányzat felhasználásáról létrejött megállapodás kötelezettségvállalásnak minõsül, amelyben rögzíteni
kell a kötelezettségek megtartásának feltételeit, így különösen a feladat konkrét meghatározását, a lebonyolítót
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megilletõ, a feladat ellátásával kapcsolatos kiadások fedezeteként felhasználható összeget, az elszámolással, a
nyilvántartással és az ellenõrzéssel kapcsolatos szabályokat.
(6) Az elõirányzatok terhére vállalt tárgyévi kötelezettségek együttes összege – figyelembe véve az elõzõ évrõl áthúzódó
kötelezettségeket is – nem haladhatja meg a tárgyévi módosított költségvetési elõirányzat összegét.
(7) Éven túli kötelezettség – kivéve a külön kormányrendeletben meghatározott elõirányzatokat – nem vállalható.
Amennyiben az elõirányzatokra éven túli kötelezettségvállalást jogszabály lehetõvé tesz, akkor annak mértékét
elõzetesen a miniszterrel engedélyeztetni szükséges.

A támogatási okirat kiadásának és a támogatási szerzõdés megkötésének feltételei
9. §

(1) A támogatási kérelemben az igénylõnek a támogatási szerzõdés megkötéséhez az Ámr. 113. § (2)–(3) bekezdésében
meghatározottakon túl be kell nyújtania
a) gazdasági társaságnak nem minõsülõ gazdálkodó szervezet esetén létesítõ okiratának (különösen alapító okirat,
alapszabály) egyszerû másolatát,
b) gazdálkodó szervezet esetén a fennállását igazoló hiteles okiratot (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételrõl
szóló igazolás, valamint – ahol a mûködéshez jogszabály elõírja – mûködési engedély hiteles másolata),
c) a gazdálkodó szervezet képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát,
d) a fennállást igazoló okiratban meghatározott képviselõtõl eltérõ képviselet esetén a gazdálkodó szervezet
képviselõjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejû magánokiratnak minõsülõ
– okiratot,
e) a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok
tervezett szakmai hatásait, kapcsolódását a megjelölt támogatási célhoz, valamint a részletes költségtervet,
szükség szerint költség-haszonelemzést, és megvalósíthatósági tanulmányt,
f) a rendelkezésére álló saját forrást, önerõt és a várható kifizetések ütemezését, valamint ha a kedvezményezett
olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a miniszter tulajdonosi jogokat nem, csak szakmai felügyeletet
gyakorol, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) üzleti tervet elfogadó határozatát,
valamint az üzleti terv alapján elkészített költségtervet és
g) ha azt jogszabály elõírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyeket,
illetve írásbeli nyilatkozatot kell adnia arról, hogy
h) nem áll végelszámolás alatt, vele szemben csõd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszûnésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
i) rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással,
j) tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a
támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás folyósítása felfüggesztésre, visszatartásra kerül, kivéve, ha
jogszabály másként rendelkezik,
k) hozzájárul a támogatási igény szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának
jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási kérelem benyújtásának
napja. A határidõ – indokolt esetben – legfeljebb a támogatási szerzõdés megkötésének napjáig meghosszabbítható.
Az (1) bekezdés b) és d)–f) pontja alapján benyújtott dokumentumok nem lehetnek az igényelt támogatáshoz történõ
benyújtásuk napjától számított 30 napnál régebbiek.
(3) Ha az igénylõ által benyújtott dokumentumok nem felelnek meg az (1) bekezdés szerinti formai és tartalmi
követelményeknek, de a támogatási igény szakmailag megfelelõ, határidõ kitûzésével – a hibák, hiányosságok
egyidejû megjelölése mellett – fel kell szólítani az igénylõt a hiányok pótlására.
(4) Ha az igénylõ a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, a támogatási igény további vizsgálat nélkül
elutasítandó.
(5) Nem adható ki támogatási okirat és nem köthetõ támogatási szerzõdés, ha az igénylõ nem felel meg az (1) és (2)
bekezdés szerinti feltételeknek.

10. §

(1) Ha a támogatás igénylõje:
a) a fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv vagy
b) az Ámr. 55. § -a alapján más fejezet vagy
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c)

olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter az MNV Zrt.-vel kötött szerzõdés alapján
tulajdonosi jogokat gyakorol vagy
d) olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol, a 9. § (1) bekezdésben
meghatározott dokumentumok közül az igénylõnek nem kell benyújtani azokat, amelyekrõl az elõirányzat
kezelõjének vagy a lebonyolító szervezetnek hivatalos tudomása van.
(2) Ha az igénylõrõl a Kincstár törvényben meghatározott közhiteles és nyilvános nyilvántartást vezet, az igénylõnek a 9. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot nem kell benyújtania. Az igénylõ adatait a fenti
nyilvántartásban a szakmai kötelezettségvállaló ellenõrzi.
(3) A támogatási döntés meghozatalát követõ 15 munkanapon belül a támogatási igény benyújtója tájékoztatást kap a
támogatási döntésrõl, a támogatási okirat kiadásának, és a támogatási szerzõdés megkötésének tervezett
határidejérõl, amely legfeljebb 30 munkanap lehet.
11. §

(1) A támogatói okiratban vagy a támogatási szerzõdésben az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglaltakat rögzíteni kell,
fejlesztési projekt esetén pedig a létrehozott eszközök mûködtetési kötelezettségének idõtartamát és az idõtartam
alatt a kedvezményezett által fenntartandó feltételeket is.
(2) A támogatás visszafizetésére kötelezett pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthetõ fizetési megbízás esetére a
követelés legalább 35 naptári napra való sorba állításáról rendelkezik. Több bankszámla esetén a
kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is.

A támogatási okirat visszavonása, a támogatási szerzõdés módosítása, a támogató elállási, felmondási
joga
12. §

(1) A támogatási szerzõdés módosítását az indokok felsorolásával bármelyik fél – a támogatás költségvetése, az azt
alátámasztó költségterv, továbbá a támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja és véghatárideje tekintetében – az
eredeti támogatási szerzõdésben a támogatás felhasználására meghatározott véghatáridõ letelte elõtt minimum
15 nappal írásban kezdeményezheti.
(2) A beszámoló benyújtási határideje a támogatási szerzõdésben rögzített befejezési határidõt követõ 30 nap. A
támogatás felhasználásáról történõ beszámolás határidejének módosítása írásban kezdeményezhetõ az eredeti
támogatási szerzõdésben meghatározott beszámolási határidõ leteltéig. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az
indokokat is.
(3) A támogatási okirat vagy a támogatási szerzõdés módosítása nem irányulhat többlet támogatás biztosítására.
(4) A támogatási szerzõdéstõl el kell állni, ha a támogatási okiratban vagy a támogatási szerzõdésben rögzített
megvalósítási idõszak kezdõ idõpontjától számított 3 hónapon belül a támogatott tevékenységet a kedvezményezett
hibájából nem kezdik el.
(5) Ha a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy jelentõs késedelmet szenved,
továbbá, ha a támogatás nem a cél szerint kerül felhasználásra, a támogatási szerzõdést vagy támogatási okiratot fel
kell mondani, vagy a támogatás visszavonásáról kell intézkedni.
(6) A kedvezményezettnek a támogatási okiratban, vagy a támogatási szerzõdésben rögzített feltételekben
bekövetkezett, valamint a saját adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 munkanapon
belül írásban be kell jelentenie a szakmai kötelezettségvállalónak.

A támogatás folyósítása, teljesítésigazolás, utalványozás
13. §

(1) A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, idõarányosan, vagy teljesítésarányosan, utólagos
elszámolás melletti elõfinanszírozás, idõszakos vagy záró beszámolót követõ utófinanszírozás formájában történhet,
figyelemmel a támogatás céljára, az ágazati sajátosságokra, a megvalósítás kockázati minõsítésére, a támogatott
tevékenység megvalósítási idõszakának hosszára, a kedvezményezett önerejének mértékére.
(2) A támogatás folyósítása a kötelezettségvállalás dokumentumában foglalt mértékben és idõpontokban történhet,
amennyiben a szükséges fedezet az elõirányzat-finanszírozási tervnek megfelelõen rendelkezésre áll.
(3) A pénzügyi teljesítést a szakmai teljesítésigazolás (1. számú melléklet), a kifizetés engedélyezése, az érvényesítés, az
utalványozás és az utalványozás ellenjegyzése (2. számú melléklet) elõzi meg. Az adatlapok a miniszter által írásban
megbízott személyek aláírásait (3. számú melléklet) tartalmazzák.
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(4) A lebonyolítás céljából átadásra kerülõ elõirányzat összegét és folyósításának ütemezését úgy kell megállapítani, hogy
az a kötelezettségvállalások pénzügyi finanszírozási igényének megfeleljen.
(5) Az elõirányzat bevételeit képezõ befizetéseket elõirányzatosítani kell, mely összegek az elõirányzat támogatási céljaira
használhatók fel, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.
14. §

(1) Támogatási elõleg akkor nyújtható – akár több részletben is -, ha a miniszter által jóváhagyott keretfelosztási terv,
illetve a megkötött támogatási szerzõdés arról rendelkezik.
(2) Elõleg igénybevétele esetén a támogatás fennmaradó része csak akkor folyósítható, ha a kedvezményezett az elõleg
és a saját forrás arányos részével (bruttó módon) igazoltan elszámolt.
(3) Támogatási elõleg – ha jogszabály másként nem rendelkezik – belföldi természetes személy, mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minõsülõ kedvezményezettek és egyéb gazdálkodó szervezetnek nem minõsülõ szervezetek
részére az odaítélt támogatási összeg legfeljebb 90%-os mértékéig folyósítható.
(4) Támogatási elõleg abban az esetben nyújtható egy összegben, ha
a) a támogatás összege nem haladja meg az 1 millió forintot, és
b) a támogatási szerzõdés megkötésének napja, valamint a támogatás felhasználására rendelkezésre álló
véghatáridõ közötti idõtartam nem haladja meg a 3 hónapot, vagy
c) a 9. § (1) bekezdés e) pontja szerinti költségtervben foglaltak ezt kifejezetten szükségessé teszik, vagy
d) pályázati úton nyújtott támogatás esetén, ha a 23. § szerinti pályázati terv elõírja, vagy
e) a miniszter egyedi engedélye azt kifejezetten lehetõvé teszi.

15. §

(1) Ha a támogatás nem folyósítható a 14. § (4) bekezdésében foglaltak szerint egy összegben, a támogatás ütemezetten,
a kiadásoknak a 9. § (1) bekezdés e) pontja szerint benyújtott költségterv alapján megállapítható felmerülésével
arányosan, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 101/A. § (2) bekezdése
szerinti esetben idõarányosan folyósítható.
(2) A kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról külön nyilvántartást vezetni, az elszámolt költségeket más
finanszírozó felé nem számolhatja el.
(3) A támogatási szerzõdésben rögzíteni kell, ha a támogatás nyújtása elõleg vagy elõfinanszírozás mellett történik, és a
szerzõdésben fel kell tüntetni az említett kedvezmények maximális mértékét, továbbá az azokkal való tételes
elszámolás módját és határidejét.

Beszámoltatás, ellenõrzés, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése
16. §

(1) A szakmai kötelezettségvállaló a támogatási okiratban vagy a támogatási szerzõdésben a támogatás felhasználásáról
vagy a mûködtetési kötelezettséggel összefüggésben beszámolási kötelezettséget ír elõ, amelyet az okiratban vagy
szerzõdésben rögzített határidõig a kedvezményezettnek el kell készítenie és a szakmai kötelezettségvállaló
rendelkezésére kell bocsátania.
(2) A részbeszámoló, valamint a záró beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelõ teljesítése esetén a
beszámolási kötelezettség megfelelõ teljesítésére adott határidõ idõtartama nem haladhatja meg a 30 napot. Amíg a
kedvezményezett nem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, a támogatás folyósítását fel kell függeszteni. Ha a
támogatás teljes folyósítható összege folyósításra került, és a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének a
felszólítás ellenére, a megadott határidõre sem tesz eleget, úgy a kedvezményezettnek a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás összegét vissza kell fizetnie.
(3) A teljesítésigazoló a beszámolót a beérkezést követõ 30 napon belül megvizsgálja, és javaslatot tesz a szakmai
kötelezettségvállalónak annak elfogadására vagy elutasítására. A döntésrõl és az esetleges visszafizetési
kötelezettségrõl a döntést követõ 8 napon belül a szakmai kötelezettségvállaló írásban értesíti a kedvezményezettet.
A beszámoló elbírálására vonatkozó határidõ indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal
meghosszabbítható hiánypótlás, kiegészítés kérése esetén. A hiánypótlást, kiegészítést a beszámoló beérkezését
követõ 30 napon belül lehet kérni írásban a kedvezményezettõl.
(4) A támogatási szerzõdésben rögzíteni kell a beszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályokat.

17. §

(1) A támogatás jogszerû kifizetését és felhasználását az elõirányzat kezelõje, valamint a pályázati felhívásban és a
támogatási szerzõdésben meghatározott szervek ellenõrizhetik.
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(2) A beszámoltatás során ellenõrzésre kerül az is, hogy a támogatás felhasználása során a kedvezményezett a
közbeszerzésekre vonatkozó törvényi elõírásokat betartotta-e. Az ennek megállapításához szükséges
dokumentumokat a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követõen köteles benyújtani. A
kedvezményezett számára e kötelezettség a benyújtandó dokumentumok körének és a benyújtás határidejének
meghatározásával a támogatási szerzõdésben kerül rögzítésre.
18. §

Ha a kedvezményezett önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a támogatási okiratban vagy a támogatási
szerzõdésben elõírt kötelezettségeinek, valamint a 16. § elõírásainak, a miniszter írásos döntésével a
kedvezményezettet legfeljebb 3 évre kizárja az érintett elõirányzatok támogatási rendszerébõl.

A kifogás
19. §

(1) Az Ámr. 131. § (1) bekezdésében meghatározott kifogást a támogatás igénylõje, és a támogatás kedvezményezettje
(a továbbiakban: kifogást tevõ) írásban nyújthatja be a miniszternek.
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevõ adatait (név, székhely vagy lakcím, képviselõ),
b) a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény és támogatás azonosítását (így különösen a pályázat címe,
a támogatás célja, a támogatási szerzõdés száma), a kifogásolt intézkedést hozó meghatározását,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás leírását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket,
e) a kifogás célját és
f) a kifogást tevõnek vagy 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.
(4) Az elõirányzat közvetett felhasználása esetén, ha a támogatás nyújtására irányuló eljárás lebonyolító szervezet
közremûködésével történik, és a kifogást tevõ a kifogást a lebonyolító szervezethez nyújtja be, a lebonyolító szervezet
köteles azt a kézhezvételtõl számított 8 munkanapon belül a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal
együtt továbbítani a miniszter részére. Ha a kifogást tevõ a kifogást a (3) bekezdésben meghatározott határidõben
benyújtotta a lebonyolító szervezetnek, az nem tekinthetõ elkésettnek.

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 – megjelölve az elutasítás
indokát – írásban értesíti.
(2) Ha a kifogás hiányos, azaz 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. Ha a kifogást tevõ a hiányt határidõben nem vagy nem megfelelõen pótolja, a miniszter a kifogást
elutasítja, és errõl a kifogást tevõt – megjelölve az elutasítás indokát – írásban értesíti.
(3) Ha – az elõirányzat közvetett felhasználása esetén – a támogatás nyújtására irányuló eljárás lebonyolító szervezet
közremûködésével történik, a miniszter a kifogás kézhezvételét követõen 3 munkanapon belül – a kifogás
ismertetésével egyidejûleg – írásban keresi meg a lebonyolító szervezetet. A lebonyolító szervezet a miniszter által
megadott határidõn belül köteles a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokat a miniszter részére
megküldeni. Ebben az esetben az (1)–(2) és (4) bekezdésben a miniszter részére elõírt határidõk 10 munkanappal
meghosszabbodnak. Ha a kifogást a lebonyolító szervezethez nyújtották be, azonban a lebonyolító szervezet által a
19. § (4) bekezdése szerint továbbított dokumentumok nem elegendõek a kifogás elbírálásához, a miniszter az e
bekezdésben meghatározott megkereséssel élhet.
(4) 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.
(5) Ha a kifogás megalapozott, a miniszter a (4) bekezdésben meghatározott határidõben elrendeli a kifogásban
sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedést, és errõl a kifogást tevõt írásban értesíti. Ha a
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kifogást tevõ a kifogásolt jogszabálysértés folytán nem nyert támogatást, a kifogást tevõ támogatási igényét
ismételten el kell bírálni.
(6) Ha a kifogás nem alapos, a miniszter azt elutasítja, és errõl a kifogást tevõt – megjelölve az elutasítás indokát – írásban
értesíti.
21. §

(1) Ha a támogatás nyújtására irányuló eljárás lebonyolító szervezet közremûködésével történik, a lebonyolító szervezet a
miniszter által a kifogásolt jogszabálysértés orvoslására rendelt intézkedéseket a miniszter által meghatározott
határidõn belül megteszi, és arról a minisztert írásban tájékoztatja.
(2) A kifogás kivizsgálásában nem vehet részt, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.

IV. FEJEZET
A PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A pályázatok általános feltételei
22. §

(1) Az elõirányzatokból pályázati úton nyújtott támogatások tekintetében a III. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az azonos célú elõirányzatokból fejlesztési célú támogatás kizárólag pályázati úton nyújtható.

23. §

(1) A pályáztatási tevékenység éves pályázati terv alapján mûködik. Az éves pályázati tervet a szakmai fõosztály készíti el, a
miniszter hagyja jóvá, és azt a minisztérium honlapján közzéteszi. A pályázati terv jóváhagyásáig pályázatot kiírni csak
a miniszter egyedi engedélye alapján lehet.
(2) A pályázati úton elnyerhetõ támogatások részletes feltételeit a pályázati kiírások (felhívások) tartalmazzák, amelyeket
a miniszter fogad el.
(3) A szakmai kötelezettségvállaló gondoskodik a pályázatok kiírásáról, lebonyolításáról, a pályázatok elbírálásáról, a
feladattervek meghatározásáról, a megállapodások, szerzõdések elõkészítésérõl.
(4) A pályázati felhívás megjelentetésének feltétele a támogatási konstrukciók bejelentése a Kincstár részére az Ámr.
138. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

24. §

(1) Az éves pályázati tervben szereplõ pályázatok lebonyolítása kezelõ szerv közvetlen eljárásával vagy lebonyolító
szervezet bevonásával történik.
(2) A pályázati eljárás lebonyolító szervezet útján történõ lebonyolítására a miniszter az éves pályázati tervben megjelölt
lebonyolító szervezettel az Ámr. 111. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást köt (a továbbiakban:
együttmûködési megállapodás).
(3) Az együttmûködési megállapodás az Ámr. 111. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza
a) az éves pályázati terv adott pályázatra vonatkozó rendelkezéseit,
b) a cél megvalósításához rendelt pénzügyi források összegérõl és rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot, azok
rendelkezésre bocsátásának szabályait,
c) a pályázati folyamat ütemezését, a lebonyolító szervezet feladatainak részletezését,
d) a lebonyolító szervezet által a lebonyolítás körében elszámolható költségek körét és mértékét,
e) a rendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározott Bíráló Bizottság tagjainak, elnökének, valamint póttagjainak
megnevezését, elérhetõségeik (cím, telefonszám) megjelölésével, esetleges elõértékelõk közremûködésének
szükségességére történõ utalást,
f) a támogatási szerzõdésekkel kapcsolatos módosítási kérelmek bírálatának menetét, valamint
g) a pályázati monitoring, értékelés szakmai és pénzügyi eljárásrendjét, ideértve
ga) mind a lebonyolító szervezet, mind a kedvezményezettek vonatkozásában a szakmai beszámoló és
pénzügyi elszámolás tartalmának, teljesítésének és elfogadásának a rendjét és
gb) a mintavételes, tételes vagy kockázatelemzésen alapuló, dokumentált szakmai helyszíni ellenõrzés
rendszeres végzését.
(4) Ha a nyertes pályázókkal a lebonyolító szervezet köti meg a támogatási szerzõdést és folyósítja részükre a támogatást,
a lebonyolító szervezetnek a kezelõ szervre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.
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A pályázatok elbírálása
25. §

(1) A miniszter vagy a kezelõ szerv által kijelölt Bíráló Bizottság végzi a pályázatok elbírálását.
(2) A Bíráló Bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ lejártát
követõ 30 munkanapon belül készíti el, majd azt a pályázat kiírója 5 munkanapon belül a döntéshozó elé terjeszti. Az
elbíráláshoz szükséges javaslat elkészítésére elõírt határidõtõl a pályázat kiírója – indokolt esetben és a pályázati
felhívásban rögzített módon – eltérhet.
(3) A Bíráló Bizottság véleményét a tagok részvételével megtartott ülésen alakítja ki. A Bíráló Bizottság elsõ ülésén
elfogadja ügyrendjét, amelyet a pályázat kiírója jóváhagy.
(4) A Bíráló Bizottság javaslatát minden esetben emlékeztetõben kell rögzíteni. Ha a pályázat jellege ezt lehetõvé teszi, az
emlékeztetõben az adott pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelõ, támogatásra
érdemesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell határozni.

26. §

Abban az esetben, ha
a) a kedvezményezett a támogatási szerzõdés megkötésétõl visszalép,
b) a támogatási döntés érvényét veszti, a támogatói okiratot visszavonják, vagy
c) a felek a támogatási szerzõdést egyoldalúan vagy közös megegyezéssel felbontják vagy megszüntetik,
a felszabaduló támogatási keret összegéig a szakmailag megfelelõ, de támogatást el nem nyert pályázók rangsorában
a következõ helyen álló pályázók részére támogatás nyújtható a felszabadult támogatási összeg erejéig.

27. §

(1) A pályázatok alapján nyújtandó támogatásokról a döntéshozó a Bíráló Bizottság javaslatának benyújtásától számított
30 munkanapon belül dönt. E határidõtõl a támogató – indokolt esetben és a pályázati felhívásban rögzített módon –
eltérhet.
(2) A pályázat kiírója a kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott
program megvalósítási helyét a döntést követõ 15 munkanapon belül – a honlapján történõ közzététellel –
nyilvánosságra hozza, ezzel egyidejûleg írásban tájékoztatást ad a pályázók részére a pályázat eredményérõl és az
egyéb feltételekrõl.

28. §

(1) A nyertes pályázókkal a szakmai kötelezettségvállaló támogatási szerzõdést köt vagy támogatási okiratot ad ki. A
teljesítések elszámoltatása a szakmai kezelõ feladata.
(2) A támogatási szerzõdésben kikötött késedelmi kötbér vagy támogatói okirat esetén vállalt kötbérfizetési
kötelezettség részletes feltételeit a támogatói okiratban, támogatási szerzõdésben kell rögzíteni.

V. FEJEZET
EGYEDI DÖNTÉS ALAPJÁN TÁRSADALMI- ÉS EGYÉB SZERVEZETEKNEK, ÉRDEKKÉPVISELETEKNEK NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOK KEZELÉSÉVEL, FELHASZNÁLÁSÁVAL, ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRÕL
29. §

(1) Egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból alapítvány (közalapítvány), társadalmi- és egyéb szervezetek,
érdekképviseletek feladataira, egyedi döntés alapján nyújtott támogatások nem tartoznak az Európai Unió által
notifikálandó támogatások körébe. A 20/14. Fejezeti általános tartalék elõirányzatából az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: 212/2010. (VII. 1) Korm. rendelet) foglalt feladatokkal kapcsolatos, a célok elérését segítõ, de elõre nem
tervezhetõ kiadások teljesíthetõk.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek számára nem pályázati úton biztosított támogatás tekintetében a III. Fejezet
rendelkezéseit az e fejezetben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

30. §

(1) A 29. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet az ott meghatározott támogatási jogcímbõl írásban igényli a
támogatást a minisztertõl az olyan kedvezményezett kivételével, amelynek támogatása valamely korábban
meghozott, több évre szóló támogatási döntés adott évi végrehajtására irányul.
(2) A támogatási igénynek tartalmaznia kell a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok,
beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit és az ágazati célkitûzések
megvalósításához való kapcsolatát.
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(3) A döntéshozó a támogatási igény alapján megvizsgálja és igazolja a támogatás forrásául szolgáló elõirányzat által
finanszírozott közfeladat igénylõ által történõ ellátásának szakmai indokoltságát, hatékonyságát.
(4) Önmagában a (2) bekezdésnek megfelelõ támogatási igény benyújtása nem jelent kötelezettséget a támogatás
odaítélésére, és a támogatásnak az igényben meghatározott összegben és feltétellel történõ biztosítására. A
támogatási döntés meghozatalában a döntéshozónak mérlegelési joga van.
(5) Ha az igény hiányos, azaz nem tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározottakat, valamint a III. Fejezet vonatkozó
rendelkezéseit, az igény kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül legalább 3, de legfeljebb 8 munkanapos
határidõ kitûzésével írásbeli felhívást kap az igénylõ a hiány pótlására. Ha az igénylõ a hiányt határidõben nem vagy
nem megfelelõen pótolja, a döntéshozó az igényt elutasítja, és errõl az igénylõt – megjelölve az elutasítás indokát –
írásban értesíti.
(6) A kedvezményezett a támogatási összeg felhasználásáról a támogatási szerzõdésben megjelölt idõpont(ok)ban
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni.

VI. FEJEZET
2011. ÉVI FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK KEZELÉSE, FELHASZNÁLÁSA
31. §

(1) A 20/01/05/00 Regionális víziközmû-rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerõ
elõirányzatból a jogszabályok szerint a magyar államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének
pénzügyi fedezetére adható támogatás. A többségi állami tulajdonú, regionális rendszereken végrehajtott
fejlesztések önkormányzatokkal közös, vagy önálló ÚMFT (KEOP, ROP, ETE) pályázatként történõ megvalósítása esetén
az állami rész fejlesztésére jutó arány önerõ fizetési kötelezettséget von maga után.
(2) Az elõirányzat felhasználása a Kincstáron keresztül történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.

32. §

(1) A 20/01/07/01 Vízkárelhárítási mûvek fejlesztése és állagmegóvása elõirányzat a nem kielégítõ védképességû
elsõrendû árvízvédelmi mûvek védbiztonságának fejlesztését, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság
megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelõzõ tevékenység biztosítását szolgálja. Az elõirányzat terhére az
árvízvédelem infrastrukturális fejlesztései, továbbá a projekt típusú beruházásokon túli egyedi töltéserõsítési és
védelmi képesség fokozási munkák valósulnak meg.
(2) Az elõirányzat felhasználása a Kincstáron keresztül történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.

33. §

(1) A 20/01/09/00 Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése elõirányzatból a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési
Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési
koncepcióban szereplõ prognosztizált beruházások kerülnek támogatásra.
(2) Az elõirányzat felhasználása Kincstáron keresztül történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.

34. §

A 20/01/13/00 Intézmények központi beruházásai fejezeti kezelésû elõirányzat a 2011. évben megszûnt, így ezen
elõirányzatból kizárólag a 2010. évrõl áthúzódó maradványok felhasználása kerül elszámolásra.

35. §

A 20/01/18/00 Központi beruházások maradványának rendezése elõirányzat technikai jellegû elõirányzat, amely a
központi beruházás keretében megvalósított, lezárult támogatási programok korábbi maradványainak kezelésére
szolgál.

36. §

(1) A 20/01/19/00 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai elõirányzat felhasználását az 1996-ban megkezdett
vízbázisvédelmi célprogram végrehajtásáról szóló hazai jogszabályok és az EU Víz Keretirányelve határozzák meg.
(2) Az elõirányzat felhasználása a Kincstáron keresztül történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.

37. §

(1) A 20/01/20/00 Ivóvíz-minõségjavító program elõirányzat segítségével döntõen a vízellátás biztonságát növelõ
fejlesztések, ivóvízminõség-javító beruházások valósulnak meg. Az elõirányzat támogatja Almásfüzitõ, Kocs,
Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátás-hálózat kiépítését.
(2) Az elõirányzat felhasználása a Kincstáron keresztül történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.
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38. §

(1) A 20/02/01/00 Vízkárelhárítási mûvek fenntartása elõirányzat, a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására
vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet alapján, az állami tulajdonú vízkár-elhárítási
létesítmények és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartási feladatainak forrása.
(2) A forrás leosztása normatív alapon történik, az egyedi sajátosságok figyelembevételével.
(3) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat átadással valósul meg a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött
megállapodás alapján.

39. §

(1) A 20/02/02/00 Szigetközi térség vízügyi feladatai elõirányzatból a Duna elterelése miatt, az 1995. évi magyar–szlovák
megállapodás alapján mûködtetett környezeti megfigyelõ rendszer nem teljes körû mûködési költségei, valamint a
szigetközi vízpótlással kapcsolatos mûködési kiadások, a hullámtéri vízpótló rendszer nagy mûtárgyainak és a
hullámtéri mellékágrendszer létesítményeinek üzemelési és karbantartási feladatai, valamint a kisebb eróziós
kimosódások megszüntetéséhez, uszadék eltávolításához szükséges kiadások finanszírozhatóak. A mentett oldali
vízpótló rendszer üzemeltetése keretében a Zátonyi-Duna, Nováki-csatorna, Pontyos-Örvényi-csatorna,
Hédervár-Darnózseli-csatorna, Gombócos-Bár-Duna, Zsejkei-csatorna, Lipóti-Holt-Duna és a Parlagnyilasi-csatorna
medreinek és mûtárgyainak kezelése, legfontosabb karbantartása is e keret terhére kerül finanszírozásra.
(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat átadással valósul meg a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött
megállapodás alapján.

40. §

(1) A 20/02/03/00 Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévõ vízilétesítmények fenntartása fejezeti kezelésû
elõirányzatból az alábbi feladatok kerülnek támogatásra: a forgalomképes állami tulajdonú mûveken a vízitársulatok
által végzett fenntartási és belvíz védekezési feladatok ellátása, valamint a rendkívüli idõjárás miatt szükséges
kármegelõzési és helyreállítási munkák elvégzése; a vízitársulatok által az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
(a továbbiakban: AVOP), valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) keretében
megvalósított beruházások 2011-re vállalt fenntartási kötelezettsége; a sajáterõként vállalt kötelezettség biztosítása a
korábbi évek AVOP-os és ÚMVP-s pályázataihoz; a területi vízgazdálkodás EU és hazai kötelezettségekbõl eredõ és a
kutatás-fejlesztési feladatainak végrehajtása.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatott vízi társulattal kötött támogatási szerzõdés alapján
történõ fejezeti kifizetéssel valósul meg.

41. §

(1) A 20/02/05/00 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program elõirányzat a nagy tavaink kiemelt
vízminõségi monitoring-, tájékoztató és információs rendszereinek nem teljes körû üzemeltetési költségeit biztosítja.
(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat átadással valósul meg a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött
megállapodás alapján.

42. §

(1) 20/2/6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása elõirányzat céljai összhangban a katasztrófa elhárítási célelõirányzatok
felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) számú BM rendelettel, a 2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. területén
lévõ iszaptároló gátjának átszakadása következtében történt vörösiszap-kiömléssel kapcsolatban a védekezésben,
valamint a helyreállításban részt vevõ központi költségvetési szervek, védekezéssel összefüggõ többletkiadásaira
(különösen: személyi juttatások, munkaadókat terhelõ járulékok, dologi kiadások, a veszélyhelyzet felszámolásához
szükséges eszközök beszerzése, valamint a károsodott eszközök visszapótlása) támogatás biztosítása.
(2) Az elõirányzat eredeti elõirányzattal nem rendelkezik. A forrás az elõirányzatra a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2010. CLXIX. törvény 1. számú melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. cím 1. alcím
34. Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok terhére keret-megállapodás alapján kerül biztosításra a minisztérium
részére.
(3) A Belügyminisztériumtól (a továbbiakban: BM) átvett támogatás felhasználásának és elszámolásának eljárási rendjét a
minisztérium és BM közötti és a minisztérium és a felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek közötti
keret-megállapodás, valamint a VM miniszter által kiadott eljárásrend tartalmazza.

43. §

(1) A 20/02/08/00 Víz-, környezeti- és természeti katasztrófa elhárítása (korábbi nevén: Víz- és környezeti kárelhárítás)
elõirányzat az alábbi célokra használható fel:
a) az állami költségvetési szervek, védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok víz-, környezeti és természeti katasztrófa
kárelhárítás esetén, a védelmi készültség elrendelése alapján végzett védekezési, helyreállítási feladataival
összefüggõ többletkiadásaira, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére;
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b)
c)

az állami kártalanítási kötelezettség költségeinek biztosítására;
az a) és b) ponttal összefüggõ, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelõ járulékokkal, a
dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott
eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb tevékenységekre;
d) a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történõ közfoglalkoztatási pályázatok saját
erõ költségeire;
e) az elõirányzat cél szerinti felhasználása során felmerülõ egyéb járulékos költségekre (rendelkezésre tartási,
Kincstári tranzakciós díj megfizetése).
(2) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosítását tartalmazó 2011. évi XXII.
törvény 7. §-a alapján az elõirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphetõ.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött megállapodás
alapján elõirányzat átadással, valamint, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ fejezeti
kifizetéssel valósul meg.
44. §

(1) A 20/02/08/01 Vízügyi feladatok támogatása elõirányzatából a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi
létesítményekkel kapcsolatos kutatási témák, valamint döntés-elõkészítõ feladatok kidolgozása, állagmegóvási
feladatok, szivattyútelepek üzemelési és karbantartási költségeinek finanszírozása, rendkívüli idõjárás miatt szükséges
kármegelõzési, védekezési, helyreállítási munkák elvégzése, újonnan alakult vízgazdálkodási társulatok, természetes
és jogi személyek támogathatóak.
(2) A döntés és finanszírozás miniszteri rendelet, pályázat, egyedi engedély alapján, vagy megállapodásban rögzítettek
szerint történhet.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok támogatása csak a jogszabályban meghatározott fejezeti elõirányzat
keretei között, a miniszter által jóváhagyott keretfelosztási terv alapján lehetséges. Ez olyan feladatokat is
tartalmazhat, amelyek elõre tervezhetõk, de mértékük és támogatásigényük alapvetõen az adott év hidrológiai,
meteorológiai viszonyaitól függ.
(4) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ kifizetéssel
történik.

45. §

(1) A 20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás elõirányzat a természetvédelmi érdekbõl eseti jelleggel elrendelt
hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételébõl adódó kártalanítási igényeket finanszírozza. Az elõirányzat
kedvezményezettjei a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek és a nemzeti park
igazgatóságok.
(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat átadással valósul meg, a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött
megállapodás alapján.

46. §

(1) A 20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása elõirányzat elsõsorban a nemzetközi nyertes pályázatok
támogatását, kiemelten az önrész, társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása
utáni elõírt feladatok ellátását, a GEF világbanki projekt önrészének, illetve a pótlólagosan felmerült költségek
forrásának biztosítását szolgálja.
(2) Az elõirányzat fõ kedvezményezettjei elsõsorban a természetvédelmi igazgatási szervek, de emellett néhány pályázat
esetében más költségvetési szervek, megfelelõ minõsítésû természetvédõ társadalmi szervezetek és közalapítványok
is lehetnek. Az elõirányzat forrást biztosít továbbá a nemzeti parki közmunkaprogram pályázatok önerejére is.
(3) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezett költségvetési intézménynek történõ elõirányzat átadással, valamint
közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ fejezeti kifizetéssel történik.

47. §

(1) A 20/02/11/00 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok elõirányzat terhére végezhetõk el a 2008/98/EK sz.
hulladék-keretirányelv nemzeti jogban történõ átültetésének feladatai.
(2) Az irányelv megfelelõ átvétele a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény jelentõs módosítását igényli. A
forrás terhére kell elvégezni a módosítások társadalmi, gazdasági és környezeti hatáselemzését, illetve a hatások
elemzéséhez nélkülözhetetlen szakmai elõkészítõ, helyzetfeltáró munkát. A törvény végrehajtási szabályait
meghatározó szakterületi kormány és miniszteri rendeletek módosításához szükséges helyzetfeltáró és hatáselemzõ
tanulmányokat is ebbõl az elõirányzatból lehet finanszírozni.
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(3) Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv, valamint elektromos és
elektronikus berendezésekben alkalmazott veszélyes anyagok korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelv
harmonizációjához szükséges elõtanulmányok kidolgozásáról szintén ezen elõirányzat terhére lehet gondoskodni.
(4) A közösségi joganyagok, illetve stratégiák kialakításakor a hazai szakmai és politikai érdekek képviseletét megalapozó
hatásvizsgálatok szintén az elõirányzat terhére végezhetõk el.
(5) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezett költségvetési intézménynek történõ elõirányzat átadással, valamint
közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ fejezeti kifizetéssel történik.
48. §

(1) A 20/02/12/00 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése elõirányzat a
környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény
(a továbbiakban: 1995. évi LVI. törvény) alapján visszaigényelhetõ termékdíj jogcímén történõ kifizetések teljesítésére
szolgál.
(2) Az 1995. évi LVI. törvény 17. § (3) bekezdése szerint a termékdíj fizetésére kötelezett visszaigényelheti a
termékdíjköteles kenõolajok után befizetett Kkt. azon részét, amelyre vonatkozóan a használt vagy hulladékká vált
kenõolaj hasznosítására történõ átadás-átvételének tényét vagy a hasznosítás tényét igazolja. A visszaigénylés
megfelelõségérõl a területileg illetékes KÖTEVIFE határozatban hoz döntést. A keret tehát a jogosnak ítélt
visszaigénylések kifizethetõségét biztosítja.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatott szervezet részére történõ fejezeti kifizetéssel valósul meg
hatósági határozat alapján.

49. §

(1) A 20/02/13/00 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása elõirányzat az általános és országos
feladatok, valamint a VM felelõsségi körébe tartozó egyedi beruházások költségeinek finanszírozását biztosítja.
(2) Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (a továbbiakban: OKKP) végrehajtásáról és irányításáról a felszín alatti
vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet VI. fejezete rendelkezik. A rendeletben elõírtak
figyelembevételével az OKKP szabályozásáról, koordinálásáról, mûködtetésérõl, a feladatok meghatározásáról,
finanszírozásáról és végrehajtásáról külön miniszteri utasítás gondoskodik. Ennek értelmében a minisztérium
felelõsségi körébe tartozó feladatok pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani.
(3) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezett költségvetési intézménynek történõ elõirányzat átadással, valamint
közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ fejezeti kifizetéssel történik.

50. §

(1) A 20/02/14/00 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában elõirányzat a
2010-tõl kezdõdõ idõszakra szóló, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján
készülõ Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok ellátásában közremûködõ társadalmi
szervezõdések, valamint egyéb szervezetek programjainak, tevékenységeinek támogatását biztosítja.
(2) Az elõirányzat felhasználása a minisztérium részérõl közzétett pályázati felhívások vagy egyedi döntés alapján
miniszteri jóváhagyással történhet. Mind az utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra, mind a záró beszámolót
követõ utófinanszírozásra lehetõség van az egyösszegû támogatás esetében.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján fejezeti kifizetéssel
történik.

51. §

(1) A 20/02/16/00 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai elõirányzat terhére lehetõség nyílik a
közhasznú, kiemelkedõen közhasznú társadalmi szervezetek támogatására a közterületen elhagyott hulladékok
felszámolásában, a hulladékelhagyó magatartás visszaszorítására.
(2) Az elõirányzat felhasználása a minisztérium részérõl közzétett pályázati felhívások alapján történhet. Mind az utólagos
elszámolás melletti elõfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követõ utófinanszírozásra lehetõség van az
egyösszegû támogatás esetében.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlenül a támogatott szervezet részére – támogatási szerzõdés keretében történõ –
fejezeti kifizetéssel valósul meg.

52. §

(1) A 20/02/17/00 Vízgazdálkodási pályázatok elõkészítése és támogatása elõirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknak az állami alapfeladatukat képezõ, a vízgazdálkodás valamennyi
szakterületét felölelõ pályázati lehetõségeik önerejének finanszírozására szolgál.
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(2) Az elõirányzat azoknál a nyertes pályázatoknál, ahol a finanszírozási konstrukció csak utólagos elszámolást tesz
lehetõvé, a pályázó adott pályázathoz kötõdõ likviditási problémáinak kezelésére is fordítható.
(3) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat átadással valósul meg a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött
megállapodás alapján.
53. §

(1) A 20/02/18/00 Szakképzési hozzájárulások fogadása és továbbítása technikai jellegû elõirányzat, melynek célja a
Térségi Integrált Szakképzõ Központok részére a szakképzési hozzájárulások fogadása és továbbadása a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (5) bekezdése, az 5. §
(2) bekezdés a) pontja és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14. §-a alapján.
(2) A szakképzési hozzájárulás fizetésére a fenntartónak – vagyis a minisztériumnak – a kötelezettel fejlesztési
megállapodást kell kötni. A megállapodás alapján a minisztérium részére kell átutalni a szakképzési hozzájárulást,
amely azt közvetlenül továbbutalja az érintett intézmény részére.

54. §

A 20/02/23/00 Nem tervezhetõ egyéb feladatok jogcímcsoporton szereplõ elõirányzat az esetlegesen év közben
belépõ új támogatási célok megjelenítésére szolgál. Eredeti kiadási, bevételi és támogatási elõirányzata nincs.

55. §

A 20/02/24/00 Igazgatási szolgáltatási díjak elõirányzat célja a földhivatalok térben és idõben eltérõ bevételeinek az
egyes földhivatalok közötti évközi átcsoportosítása a fizetõképesség biztosítása érdekében.

56. §

(1) a 20/2/27/00 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése elõirányzat keretébõl a 1003/2007. (I. 24.) számú Kormány
határozatában foglaltaknak megfelelõen folytatódott a VTT elõzõ években megkezdett munkáinak, létesítményeinek
megvalósítása. Legjelentõsebb feladatok: a Cigánd–Tiszakarádi árapasztó tározó ideiglenes üzemeltetési feladatokkal
kapcsolatos munkák elvégzése, valamint a Tiszaroffi tározó töltései mentén a hullámtéri véderdõk kialakítása. Az
erdészeti szakértõi feladatok biztosítása, valamint a beruházás bonyolításával és lezárásával összefüggõ lebonyolítói
feladatok elvégzése. A területszerzéssel kapcsolatban – földtulajdon rendezési és kártérítési kifizetések – lezárult perek
jogerõs ítéleteinek végrehajtása.
(2) Ezen elõirányzatból új kötelezettség nem vállalható, kizárólag a korábbi évek maradványa kerül felhasználásra.
(3) Az elõirányzat felhasználása a Kincstáron keresztül történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.

57. §

(1) a 20/2/30/00 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása elõirányzat célja a környezetvédelmi célú,
elsõsorban klímavédelmi, természetvédelmi, vízügyi, hulladékgazdálkodási és meteorológiai feladatok ellátásához
szükséges fejlesztések forrásának biztosítása. Az elõirányzatnak 2011. évi költségvetési támogatása nincs, az
elõirányzaton az elõzõ évi maradvány felhasználása kerül elszámolásra. Az elõirányzaton szereplõ maradvány – a
„Visszaforgó Hitelalapokkal kapcsolatban az Európai Bizottság számára fenntartott jogok Magyar Kormány részére
történõ átadásáról” szóló 2175/2007. (X. 4.) Korm. határozat alapján – az Európai Bizottságtól környezetvédelmi
célokra kapott, a Budapest Bank Nyrt. által kezelt PHARE Visszaforgó Hitelalap fel nem használt összege. A Hitelalap
maradványából kerülnek finanszírozásra az elõirányzat terhére 2010. évben meghirdetésre került – a „Védett
természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védõövezetén elhagyott hulladék felszámolása”, a
„Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációs feladatainak elõkészítése”, valamint az „Illegális hulladéklerakók
felszámolásának feladatai” címû – pályázatok.
(2) Az elõirányzat felhasználása a minisztérium részérõl közzétett pályázati felhívások alapján miniszteri jóváhagyással
történhet. Mind az utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követõ utófinanszírozásra
lehetõség van az egyösszegû támogatás esetében.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján fejezeti kifizetéssel
történik.

58. §

(1) A 20/2/32/00 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmusa elõirányzat a 2007. december 4-én közzé tett „Az EGT/
Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi
szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elõsegítése érdekében”
címû pályázat keretében megkötött támogatási szerzõdések finanszírozását szolgálja. Az 54 nyertes pályázó részére az
elnyert támogatás 50%-a elõfinanszírozással került biztosításra, a fennmaradó összeg átutalására teljesítésarányosan
kerül sor.
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(2) Ezen elõirányzatból új kötelezettség nem vállalható, kizárólag a korábbi évek maradványa kerül felhasználásra.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján fejezeti kifizetéssel
történik.
59. §

(1) A 20/2/33/00 2007–2013 közötti nagy projektek elõkészítése elõirányzatból az alábbi jelentõsebb feladatok kerülnek
finanszírozásra: Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem projekt elõkészítése, Duna projekt, Ráckevei
(Soroksári)–Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása tárgyú munkálatainak befejezése. A még
folyamatban lévõ három projekt menedzsment költségeinek pénzügyi teljesítése, míg a ráckevei beruházásnál az
elõkészítés vállalkozói szerzõdés szerinti teljesítése, illetve a futamidõ alatt eszközölt (5%-os) garanciális visszatartás
kifizetése.
(2) Ezen elõirányzatból új kötelezettség nem vállalható, kizárólag a korábbi évek maradványa kerül felhasználásra.
(3) Az elõirányzat felhasználása a Kincstáron keresztül történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.

60. §

(1) A 20/02/35/00 Egyéb szervezetek feladatai elõirányzat technikai jellegû, mely a Fejezeti általános tartalékról az
államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtandó támogatások szabályszerû átadására szolgál.
(2) A fejezeti általános tartalékból adható támogatásról a miniszter egyedi döntést hoz.

61. §

(1) A 20/2/37/00 Madárvédelmi és élõhelyvédelmi irányelvnek megfelelõen monitorozás és területkezelés elõkészítése
elõirányzat. A projekt célja az európai uniós kötelezettségek teljesítéséhez szükséges Natura 2000 monitorozó
rendszer, másrészt a Natura 2000 területek természetközpontú kezelésének megalapozása.
(2) Ezen elõirányzatból új kötelezettség nem vállalható, kizárólag a korábbi évek maradványa kerül felhasználásra.
(3) Az elõirányzat felhasználása a Kincstáron keresztül történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.

62. §

(1) A 20/2/39/00 Környezetvédelmi és vízügyi célelõirányzat a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl szóló
2003. évi CXVI. törvény alapján a korábbi Környezetvédelmi Alap Célfeladatok fejezeti kezelésû célelõirányzat és a
Vízügyi Célelõirányzat utódjaként jött létre, és az ezekben az években vállalt kötelezettségek finanszírozását biztosítja.
(2) Ezen elõirányzatból új kötelezettség nem vállalható, kizárólag a korábbi évek maradványa kerül felhasználásra.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján fejezeti
kifizetéssel történik.

63. §

(1) A 20/2/40/00 GEF-A Duna szennyezettségének csökkentése elõirányzat a 2097/2006. (V. 9.) Korm. határozat
értelmében a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (Világbank) és a Magyar Köztársaság között létrejött
Megállapodás alapján a Duna tápanyag csökkentését célzó projekt végrehajtásának koordinációs és megvalósítási
teendõinek ellátását biztosítja.
(2) A 2006. május 15-én aláírt GEF Grant No. 55978. számú megállapodás értelmében a beruházások megvalósulásához
(2006–2011. években) a Világbank támogatást nyújt. A támogatáshoz kapcsolódó önrészt Budapest Fõváros
Önkormányzata, valamint a Magyar Állam biztosítja. Az „A” komponens megvalósításához világbanki hitel
megállapodás is kapcsolódik. A projekt megvalósításának idõtartama: 2006–2011. június 30. Az elszámolás határideje:
2011. december 31.
(3) A Duna tápanyag-kibocsátásának csökkentését célzó végrehajtási szakasz három alprojekten keresztül valósul meg:
– „A” komponens: a Fõváros által kezdeményezett Észak-budapesti Szennyvíztisztító telep II. üteme, melynek célja a
harmadik fokozatú tisztítás megvalósítása.
– „B” komponens, célja a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén Gemenc és Béda–Karapancsa térség vizes
élõhelyeinek revitalizációja. A „B” komponens megvalósítása keretében a kivitelezéshez vizsgálatok, tanulmányok,
tervek beszerzési eljárások lebonyolítása (mûszaki tervek, környezeti hatásvizsgálat, monitoring rendszer tervei).
– „C” komponens, célja a beruházásokhoz kapcsolódó PR tevékenység, hatásértékelés és eredményelemzõ tanulmány,
illetve könyvvizsgálói és képzési tevékenység megvalósítása.
(4) Ezen elõirányzatból új kötelezettség nem vállalható, kizárólag a korábbi évek maradványa kerül felhasználásra.
(5) Az elõirányzat felhasználása a Kincstáron keresztül történik.

64. §

(1) A 20/03/01/00 FAO intézmények finanszírozása elõirányzatból a 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel kihirdetett a
Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (a továbbiakban:
FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala,
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valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása
támogatható. Ezek a feladatok a FAO által Budapestre költöztetett intézmények fenntartása, mûködtetése, a magyar
fél által vállalt tisztségviselõi létszám bérének és járulékának biztosítása, ötéves idõszakon belül a kevésbé fejlett
országból származó diákok részére ösztöndíj biztosítása a magyar agráregyetemeken való tanulmányaikhoz, valamint
projektfinanszírozás az élelmiszerbiztonságot, fenntartható vidékfejlesztést és a Milleneumi Fejlesztési Célok elérését
szolgáló fejlesztések vonatkozásában.
(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat átcsoportosítással valósul meg.
65. §

(1) A 20/03/02/00 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása elõirányzatból a minisztériumhoz tartozó
agrárkutató és középfokú oktatási intézmények, valamint az agrár-felsõoktatás részére adható vissza nem térítendõ
költségvetési támogatás. A támogatott fejlesztési célok megvalósításához más jogszabályok és jogcímek alapján
igényelhetõ támogatás is felhasználható.
(2) Az agrároktatási intézmények keretében mûködõ tangazdaságok, tanüzemek címhasználatáról szóló 7/2006. (I. 26.)
FVM rendelet alapján meghirdetett pályázatokból kizárólag a tangazdasági, tanüzemi oktatás minõségének a javítása
támogatható.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött megállapodás
alapján elõirányzat átadással, valamint a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ fejezeti kifizetéssel
valósul meg.

66. §

(1) A 20/03/03/00 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése elõirányzat célja a minisztériummal szembeni peres
eljárásokban, jogerõs bírósági ítéletek és a minisztérium követeléseinek kezelésével kapcsolatban felmerülõ illetékek
és költségek alapján keletkezõ fizetési kötelezettségek finanszírozása.
(2) A minisztérium által nyertes perek perköltségeinek térítéseit az elõirányzat bevételeként kell kezelni.
(3) A tárgyévi eredeti elõirányzat felhasználását követõen fellépõ forráshiány esetén, a költségvetési törvényben
engedélyezett felhatalmazás alapján lehetõség van más fejezeti kezelésû elõirányzatról forrásokat átcsoportosítani.
Amennyiben nincsen átcsoportosítható szabad forrás, arról a fejezeti kezelésû elõirányzatról teljesíthetõ a bírósági
ítéletben elõírt fizetési kötelezettség, amely elõirányzat kezelésével kapcsolatban keletkezett a kötelezettség.
(4) Az elõirányzat felhasználása a jogosult részére történõ fejezeti kifizetéssel történik.

67. §

(1) A 20/03/04/00 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésû elõirányzat célja a határon túli
magyar gazdaszervezetek és az általuk ellátott feladatok mûködési célú támogatása.
(2) A támogatás költségvetési fejezetek közötti megállapodás alapján elõirányzat átadással kerül felhasználásra.

68. §

(1) A 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program elõirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód
hátrányainak csökkentésével kapcsolatos kötelezettségek finanszírozása, az alábbi területeken: a tanyákon élõk
egészséges ivóvízzel történõ ellátása; a tanyás térségek rossz állapotú dûlõútjainak karbantartása; a tanyás térségek
közbiztonságának javítása, a tanyák energiaellátásának javítása; tanyafelújítás, a tanyagondnoki szolgálat erõsítése; a
tanyai áruk piacra jutásának elõsegítése; a tanyaprogram folytatásának tervi megalapozása, az érintett kistérségek,
települések komplex tanyafejlesztési programjai kidolgozásának támogatása.
(2) Az elõirányzat felhasználása a minisztérium részérõl közzétett pályázati felhívások alapján történik. Mind az utólagos
elszámolás melletti elõfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követõ utófinanszírozásra lehetõség van az
egyösszegû támogatás esetében. Az elõirányzatból elõleg finanszírozására is van lehetõség.
(3) Az elõirányzat felhasználása a pénzügyi lebonyolításban részt vevõ költségvetési intézmény részére történõ
pénzeszköz átadással valósul meg.

69. §

(1) A 20/03/08/00 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása jogcímcsoport elõirányzatának célja a
mezõgazdaságban tevékenykedõ érdekképviseletek és szakmai szervezetek, közhasznú és kiemelkedõen közhasznú
egyesületek, alapítványok kizárólag mûködési célú támogatása, beruházási célú támogatás az elõirányzatból nem
nyújtható.
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(2) Az elõirányzat felhasználása a minisztérium részérõl közzétett pályázati felhívások vagy megállapodások alapján,
valamint egyedi esetekben miniszteri jóváhagyással történhet, az Áht. 100. § J) (3) bekezdésében foglaltak szerint.
Mind az utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követõ utófinanszírozásra lehetõség
van az egyösszegû támogatás esetében. Az elõirányzatból elõleg finanszírozására is van lehetõség.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján fejezeti kifizetéssel
történik.
70. §

(1) A 20/03/10/01 Parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának támogatása elõirányzat felhasználásának a célja a
közérdekû védekezés és a kapcsolódó célprogramok finanszírozása.
(2) A támogatásból pályázat és egyedi engedélyezés alapján részben a minisztérium intézményei, részben más tárcához
tartozó intézmények vagy önkormányzatok, valamint a feladatok végrehajtásában közremûködõ egyéb gazdálkodó
szervezetek részesülhetnek. A közérdekû védekezések kivitelezésének közvetlen költségeit az MgSZH kapja, amelynek
felhasználásáról tárgyév november 15. napjáig elszámol a miniszternek. Az elõirányzatból támogatás nyújtható az
országos közmunka program parlagfû mentesítéssel kapcsolatos kiadásaira.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött megállapodás
alapján elõirányzat átadással, valamint, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ fejezeti
kifizetéssel valósul meg.

71. §

(1) A 20/03/12 Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal Integrált Irányítási és Ellenõrzési Rendszere fejlesztése,
mûködtetése jogcímcsoport jóváhagyott támogatási elõirányzata a Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal Integrált
Irányítási és Ellenõrzési Rendszer fejlesztését és mûködtetését szolgálja.
(2) Az elõirányzat részben idõarányosan, részben feladatarányosan kerül az intézménynek átadásra feladatterv és
megállapodás alapján, negyedévenkénti utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött megállapodás
alapján elõirányzat átadással történik.

72. §

(1) A 20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei elõirányzatból nyújtott támogatás célja a részarány
földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni
hányadok önálló ingatlanná alakítása, a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint az
annak végrehajtásáról szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján.
(2) A feladat ellátására a támogatásból a megyei kormányhivatalok földhivatalai, Budapest Fõváros Kormányhivatalának
Földhivatala, valamint az MgSzH részesülhetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött megállapodás
alapján elõirányzat átadással, valamint fejezeti kifizetéssel valósul meg.

73. §

(1) A 20/03/15/00 Intézményi feladatok támogatása elõirányzatból a tárca által felügyelt költségvetési szervek, valamint a
minisztérium Központi Igazgatása olyan többletfeladatai finanszírozhatóak, amelyek elvégzése szükségszerû vagy
jogszabály írja elõ, de a költségvetési szervek elemi költségvetése a feladatok finanszírozására nem biztosít (elegendõ)
fedezetet.
Az elõirányzatból finanszírozhatóak továbbá az MVH akkreditációs feladatainak tisztán hazai forrásból finanszírozandó
költségei.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött megállapodás
alapján elõirányzat átadással, valamint a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ fejezeti kifizetéssel
valósul meg.

74. §

(1) A 20/03/16/00 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása elõirányzat célja a gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI. törvény 9–12. §-ában, valamint a miniszter és a Magyar Agrárkamara között létrejött együttmûködési
megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.
(2) Az együttmûködési megállapodás alapján elõleg fizethetõ. A támogatási elõlegek átadására ütemezetten, az
elõlegekkel történõ elszámolási kötelezettséggel és az egyes elszámolásokat követõen kerül sor.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlenül a támogatott szervezet részére – támogatási szerzõdés vagy megállapodás
keretében történõ – fejezeti kifizetéssel valósul meg.
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75. §

(1) A 20/03/17/00 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása elõirányzat célja a Magyar Állatorvosi Kamaráról,
valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 3. § (1) bekezdés d), g), l), m)
pontjában foglalt, valamint a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött megállapodásban
meghatározott feladatok finanszírozása.
(2) A Magyar Állatorvosi Kamarával kötött megállapodás alapján, a kis összegû támogatásra tekintettel, az éves feladatok
elõfinanszírozására kerül sor.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött megállapodás alapján történõ fejezeti
kifizetéssel történik.

76. §

(1) A 20/03/18/00 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása elõirányzat célja a Magyar Növényvédõ Mérnöki
és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, valamint a miniszter és a Magyar
Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött megállapodásban foglalt feladatok finanszírozása.
(2) A Növényorvosi Kamarával kötött megállapodás alapján, a kis összegû támogatásra tekintettel, az éves feladatok
elõfinanszírozására kerül sor.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött megállapodás alapján történõ fejezeti
kifizetéssel történik.

77. §

(1) A 20/03/19/00 Állami génmegõrzési feladatok támogatása elõirányzatából a növényi génmegõrzési és az õshonos
haszonállatok génerõforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek,
kutatóintézetek, felsõoktatási intézmények, gazdasági társaságok, alapítványok és természetes személyek részére
vissza nem térítendõ költségvetési támogatás adható. A támogatott célok megvalósításához más jogszabályok és
jogcímek alapján igényelhetõ támogatás is felhasználható.
(2) Az elõirányzatból nyújtott támogatás pályázat, feladatterv, egyedi engedélyezés, megállapodás vagy szerzõdés
formájában valósulhat meg. Az elõirányzatból államháztartáson kívüli szervezetek részére elõleg fizethetõ.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési intézmények, illetve az egyéb
kedvezményezettek részére történõ fejezeti kifizetéssel vagy elõirányzat átcsoportosítással történik.

78. §

(1) A 20/03/20/00 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elõirányzatból a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
38–48. §-ában, valamint a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a hegyközségi
szervezetek részére meghatározott feladatok hatósági mûködési és informatikai fejlesztési feladataira adható
támogatás.
(2) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával kötött együttmûködési megállapodás alapján elõleg fizethetõ. A támogatási
elõlegek átadására ütemezetten, az elõlegekkel történõ elszámolási kötelezettséggel kerül sor.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött megállapodás alapján történõ fejezeti
kifizetéssel történik.

79. §

(1) A 20/03/22/00 Bormarketing és minõség-ellenõrzés elõirányzat pénzügyi forrása a bor forgalombahozatali járulék
megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet szerinti bor
forgalombahozatali járulék befizetésekbõl származik, amely összeget a VM költségvetésében átfutó, függõ tételként
tartjuk nyilván.
(2) A befizetett járulékok felhasználásáról a Bormarketing Bizottság javaslatára, a miniszter dönt. A befizetett járulék
40%-a minõségellenõrzési feladatokra az MgSzH Központnál kerül felhasználásra, 60%-a az AMC által meghirdetett
közösségi marketing célokat szolgálja.
(3) Az elõirányzat felhasználása az érintett költségvetési intézmények részére történõ pénzeszköz átadással valósul meg.

80. §

(1) A 20/03/25/00 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai elõirányzat felhasználásának célja a minisztérium nemzetközi
szervezetekben való részvételével összefüggõ tagsági díjak finanszírozása.
(2) Az elõirányzat évközben átcsoportosításra kerül a minisztérium igazgatása cím részére, ahonnan ténylegesen
megvalósul a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak kifizetése.

81. §

(1) A 20/04/06/00 Méhészeti Nemzeti Program elõirányzata a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának
általános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló, 2004. április 26-i 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 2004. április 29-i 917/2004/EK bizottsági rendeletnek megfelelõen a 2010–2013.
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idõszakban a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartását, fejlesztését, az ökológiai egyensúly
fenntartását szolgálja.
(2) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítása során az EMVA-ból, az EHA-ból, valamint az EMGA-ból támogatott
programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjérõl
szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet), valamint a miniszter, az MVH
és a Kincstár közötti együttmûködési megállapodás szerint kell eljárni.
(3) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé
történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.
82. §

(1)

A 20/04/07/00 Igyál tejet program elõirányzat az Európai Unión belül is támogatott tevékenység támogatását
szolgálja. Az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi
támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok
megállapításáról szóló 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendeletnek megfelelõen a támogatás mértéke az
intézményfenntartó feladatvállalási lehetõsége és jövedelmi helyzete alapján 20%, 50%, 100% lehet.
(2) A támogatásról a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet intézkedik.
(3) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium–MVH–Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.
(4) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé
történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

83. §

(1) A 20/04/08/00 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása elõirányzat a mezõgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerinti, a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges
szabályok megállapításáról szóló 1580/2007. EK rendelet alapján a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi
szervezetek mûködésének megerõsítését, fejlesztését, a válságok megelõzését és kezelését segíti elõ.
(2) A támogatásról a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló
67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM
rendelet, valamint a zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról szóló 9/2010. (VIII. 4.)
VM rendelet intézkedik.
(3) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium–MVH–Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.
(4) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé
történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

84. §

(1) A 20/04/09/00 Egyes állatbetegségek ellenõrzése és felszámolása támogatása elõirányzat az uniós jogszabályokban
meghatározott állatbetegségek felszámolását, ellenõrzését és megfigyelését segíti elõ. Az állat-egészségügyi
kiadásokról szóló 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat, továbbá a 2011. évi keret meghatározásáról szóló
2010/712/EU bizottsági határozat értelmében, az Európai Közösség jóváhagyott éves programok alapján
társfinanszírozást nyújt a tagállamoknak az állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggõ felszámolási,
védekezési és figyelemmel kísérési tevékenységükhöz. A 2010. évi kérelmek kezelése tekintetében 2010/732/EU
bizottsági határozat az irányadó.
(2) A támogatásról az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2010. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
intézkedik.
(3) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium–MVH–Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.
(4) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé
történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

85. §

(1) A 20/04/10/00 Uniós Programok ÁFA fedezete elõirányzat célja az Európai Bizottság Élelmiszersegély programja
keretében Magyarország számára meghatározott elõirányzat felhasználásának, valamint az ÚMVP és a Halászati
Operatív Program Technikai Segítségnyújtás elõirányzataihoz kapcsolódó általános forgalmi adó (a továbbiakban:
ÁFA) megfizetésének a fedezetét biztosítja tekintettel arra, hogy az Európai Unió az ÁFA költségeket nem téríti meg.
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Az elõirányzatból kerül finanszírozásra a 2011. évi EU Élelmiszersegély programnak a magyar intervenciós készletbõl
származó gabona külföldi tagállamok kifizetõ ügynökségei részére történõ átadását érintõ és a Magyarország által
élelmiszersegélyezés céljára felhasználható intervenciós készletet érintõ ÁFA összege.
(2) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezettek felé történõ fejezeti kifizetéssel valósul meg.
86. §

(1) A 20/04/11/00 Iskolagyümölcs program elõirányzata az EMGA belpiaci intézkedése, a gyermekek gyümölcs- és
zöldségfogyasztásának ösztönzése érdekében, amelynek szabályait a mezõgazdasági piacok közös szervezésének
létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 2007. október
22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet, valamint a 288/2009 EK rendelet foglalja össze.
(2) A támogatások nemzeti támogatási elõirányzatának aránya legalább 31%. A támogatásról az Iskolagyümölcs program
2010/2011. tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.) FVM rendelet rendelkezik.
(3) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium–MVH–Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.
(4) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé
történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

87. §

(1) A 20/04/12/00 Nemzeti Diverzifikációs Program elõirányzat felhasználását a Nemzeti Diverzifikációs Program
keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet
szabályozza.
(2) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium–MVH–Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.
(3) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé
történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

88. §

(1) A 20/05/03/00 Állattenyésztési feladatok támogatása elõirányzat alapvetõ célja a hazai tenyésztésszervezési feladatok
ellátása, a tenyésztõi, genetikai fejlesztõ munka elõsegítése.
(2) Az EU-s elveknek megfelelõ, notifikált a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes
feltételeirõl szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet alapján igényelhetõ támogatások célja a bel- és külpiaci
versenyképesség megõrzése, a tenyészállat-állomány genetikai minõségének fenntartása és javítása, a
tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elõsegítése a törzskönyvezés, a teljesítményvizsgálat és tenyészérték
megállapításán belül az egyes támogatott célterülethez kapcsolódó támogatható szolgáltatásokon keresztül.
(3) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést
teljesítõ költségvetési intézmény részére.

89. §

(1) A 20/05/05/00 Vadgazdálkodás támogatása elõirányzatról az Országos Vadgazdálkodási Adattár finanszírozása
történik a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 48–49. §, illetve a
90. § alapján kötött 1198/2/2008. FVM számú megbízási szerzõdésekben foglaltak szerint, éves költségterv alapján, az
oktatásért felelõs tárca közremûködésével.
(2) Az elõirányzat másik célja a vadgazdálkodás pályázatos rendszerében történõ támogatása a vadgazdálkodáshoz
kapcsolódó tevékenységek csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet alapján.
(3) Az elõirányzat felhasználása Megállapodás alapján fejezetek közötti elõirányzat átcsoportosítással történik.

90. §

(1) A 20/05/06/03 Erdõfelújítás jogcím biztosítja a magántulajdonú erdõk felújítási, fenntartási költségeinek támogatását,
így az erdõgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007.
(VIII. 17.) FVM rendelet és a többször módosított az erdõk felújításának csekély összegû (de minimis) támogatásáról
szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet szerint esedékes jogszerû támogatási igények rendezését. Az elõirányzat forrást
biztosít a szükséges adminisztrációs tevékenység, kutatási témák, döntés-elõkészítõ feladatok végrehajtásának
támogatásához is.
(2) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést
teljesítõ költségvetési intézmény részére.
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91. §

(1) A 20/05/06/04 Erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakítás, fásítás jogcím a 2004. május 1-jét megelõzõ évek jogszabályai
alapján megítélt erdõtelepítések folyamatban lévõ munkáinak támogatására szolgál a többször módosított 2004. évi
nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004.
(III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezésérõl és az ezzel összefüggõ átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló
122/2007. (X. 19.) FVM rendelet alapján. Az elõirányzat forrást biztosít a szükséges adminisztrációs tevékenység,
kutatási témák, döntés-elõkészítõ feladatok végrehajtásának támogatásához is.
(2) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést
teljesítõ költségvetési intézmény részére.

92. §

(1) A 20/05/06/05 Fenntartható erdõgazdálkodás támogatása elõirányzat címzettjei az erdõgazdálkodói
nyilvántartásban és az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplõ személyek, a feladatok végrehajtását végzõ
külsõ személyek, részben minisztériumi intézmények, részben más tárcához tartozó intézmények. A jogcím
támogatási céljai
a) a többségében nem állami tulajdonú erdõterületeken folytatott erdõgazdálkodás szakmai színvonalának
emelése, az erdészeti szakirányítási tevékenység igénybevételének biztosítása,
b) az erdei közjóléti létesítmények berendezéseinek fenntartása és karbantartása,
c) az erdészeti erdei iskolákban folytatott oktató, nevelõ, erdõpedagógiai tevékenység,
d) az egyes biotikus erdészeti károsítók és kórokozók elleni védekezési és kármegelõzési tevékenységek,
e) a biotikus eredetû, valamint a környezeti hatásokkal közvetlen összefüggésben lévõ, nem azonosítható eredetû
károsítással érintett erdõterület újraerdõsítése,
f) a kárpótlás és részarány-tulajdon nevesítés eredményeként kialakult új, a természetben nem azonosítható
erdõgazdálkodási üzemi területhatárok terepi kitûzése és határjelekkel történõ állandósítása,
g) az erdõk védelme, fennmaradása érdekében elrendelt erdõgazdálkodási tevékenység költségeinek biztosítása és
h) a fenntartható erdõgazdálkodást, az erdõk védelmét szolgáló kutatási témák, döntés-elõkészítõ feladatok
végrehajtásának, erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az
erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása,
i) az Erdõvédelmi Mérõ- és Megfigyelõ Rendszer mûködtetésének biztosítása.
(2) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezett költségvetési intézmények részére történõ fejezeti kifizetéssel vagy
elõirányzat átcsoportosítással történik.

93. §

(1) A miniszter a Kincstár, mint kezelõ szerv közremûködésével nyújt támogatást a 20/05/07/00 Fejlesztési típusú
támogatások elõirányzatból, amely elõirányzaton rendelkezésre áll a 2004. május 1-jét megelõzõ idõszakban vállalt
agrárberuházások, különösen az ültetvénytelepítések 2011. évben esedékes determinációinak fedezete.
(2) A támogatások lebonyolítását, folyósítását, a követelések kezelését és az analitikus nyilvántartást a Kincstár, továbbá a
támogatások jogszerû felhasználásának ellenõrzését a Kincstár és az MgSzH végzi a minisztérium között létrejött
megbízási szerzõdés alapján.
(3) Az elõirányzat felhasználására megbízási szerzõdés keretében pénzeszköz átadás formájában kerül sor a pénzügyi
lebonyolításban résztvevõ Kincstár részére.

94. §

(1) A miniszter a (2)–(3) bekezdésben szabályozott elõirányzat és támogatási célok tekintetében az MVH, a NAV, az AMC,
mint kezelõ szerv, valamint a Baromfi Termék Tanács a Baromfi- és Tojástermelõk Szövetsége, mint pénzügyi
lebonyolító részvételével nyújt támogatást.
(2) A 20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások elõirányzatból kerül finanszírozásra a kiegészítõ nemzeti
támogatás (top-up), az Európai Bizottság által notifikált támogatási célok és mentesítési rendeletek, valamint a csekély
összegû támogatás formájában már kihirdetésre került vagy tervezett célok, valamint az átmeneti támogatások.
(3) A 2011. évi támogatási jogcímek az alábbiak:
1. az állattenyésztés támogatása, ezen belül
a) állatjóléti támogatások (a sertés- és a baromfi ágazatban),
b) állategészségügyi szolgáltatások támogatásaként egyes állatbetegségek megelõzése, leküzdése,
c) állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,
d) rendezett piaci kapcsolatok kialakítása a baromfi- és a sertés ágazatban,
e) a minõségi pontytenyésztési programban való csekély összegû támogatása;

13654

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 60. szám

2. az agrár-finanszírozás támogatása, ezen belül
a) Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram,
b) beruházási hitelprogram,
c) hitelhez nyújtott intézményi kezességvállalás,
d) birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,
e) éven túli forgóeszköz hitelek kamattámogatása,
f) családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,
g) aszály és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,
h) a Takarékbank adatszolgáltatásának költsége,
i) agrár forgóeszköz hitelprogram,
j) élelmiszer bankgarancia program;
3. a közösségi agrármarketing program támogatása;
4. egyéb támogatások, úgymint
a) növény-egészségügyi feladatok ellátásának támogatása,
b) jégesõ elhárítás díjtámogatása,
c) gázolaj jövedéki adójának de minimis támogatása,
d) mezõõrök foglalkoztatásának támogatása,
e) cukorrépa-termelõk de minimis támogatása és
f) tejtermelõk nemzeti támogatása,
g) nemzeti agrárkár-enyhítés,
h) Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók,
i) vörösiszap katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezõgazdasági termelõk, élelmiszer-feldolgozók átmeneti
támogatása.
(4) Az elõirányzat megállapodások alapján pénzeszköz átadás formájában, valamint elõirányzat átcsoportosítással
átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmények, valamint a
pénzügyi lebonyolításban résztvevõ szervezet részére.
(5) Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukciók adminisztratív lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a KA-VOSZ Pénzügyi
Szolgáltatásokat Közvetítõ Zrt. látja el.
95. §

(1) A 20/05/10/00 Nemzeti agrár-kárenyhítés elõirányzat a termelõk és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán
alapuló támogatási rendszer mûködtetését teszi lehetõvé a nemzeti agrár-kárenyhítési rendszerrõl és kárenyhítési
hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény (a továbbiakban: 2008. évi CI. törvény), illetve az agrárkár-enyhítési eljárásról
szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet alapján.
(2) A támogatási elõirányzat a termelõk és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán alapuló támogatási konstrukció
mûködtetését teszi lehetõvé. Azon gazdálkodók kárenyhítése, akik az MVH-nak a kárenyhítési hozzájárulás összegét a
2008. évi CI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti határidõre befizették, és akiknek az egész gazdaságukat tekintve a
tárgyévi elemi károk miatti hozamérték-csökkenése meghaladja a 30%-ot. A kártalanítás feltétele továbbá, hogy a
kárenyhítésre irányuló kérelmüket benyújtották az MVH-hoz.
(3) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést
teljesítõ költségvetési intézmény részére.

96. §

(1) A 20/06/00/00 Állat- és növénykártalanítás felülrõl nyitott elõirányzat felhasználásának célja az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletrõl szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források
biztosítása.
(2) Az elõirányzatból történik a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelõzésének, felderítésének és
felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által elrendelt állatok leölése
miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése.
(3) Az elõirányzat költségvetési törvényben külön alcímen az állami kártalanítás, az állami, valamint a közérdekû
védekezés céljára, továbbá a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetû melléktermékek
szállításának és ártalmatlanításának, valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál
felmerülõ költségek fedezetére, továbbá az egyéb jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok
fedezetére szolgál.
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(4) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést
teljesítõ költségvetési intézmény részére.
97. §

(1) A 20/07/00/00 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások elõirányzat az EMVA-ból, az EMGA-ból és az
EHA-ból származó támogatások árfolyamveszteségeinek, valamint az intervenciós felvásárlásokhoz kapcsolódó
járulékos költségeknek az Európai Unió által nem térített részének a KESZ felé történõ rendezését szolgálja. Az
elõirányzat terhére és javára elszámolható költségeket a Kv.tv. 34.§ (2) bekezdése szabályozza.
(2) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium–MVH–Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

98. §

(1) A 20/10/02/00 Termõföldvédelem támogatása elõirányzat a földvédelmi járulék és bírság befizetések kezelését
szolgálja.
(2) A jogcímcsoportnak eredeti támogatási, kiadási elõirányzata nincs, de átfutó bevételként és kiadásként az
elõirányzaton megjelenik, amely havonta kerül továbbításra a Kincstárhoz.
(3) Az elõirányzat felhasználására fejezeti kifizetéssel kerül sor.

99. §

(1) A 20/11/02 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg.
A közösségi finanszírozás az EMVA-ból kerül biztosításra.
(2) A támogatás mértéke tengelyenként és intézkedésenként eltérõ. Az I. tengely esetében az EU hozzájárulás átlagos
mértéke 71,1%. A II. tengely esetében 76,8%, a III. tengelynél 71,6%, a IV. tengely esetében a 76,6%. A Technikai
segítségnyújtás esetében az EU hozzájárulás aránya 74,0%.
(3) A támogatás igénybevételére az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult, aki a
az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra
való jogosultságát a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította meg.
(4) Az EMVA-ból finanszírozott intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:
a) 20/11/02/01 I. tengely: A mezõgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének
javítása
b) 20/11/02/02 II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása
c) 20/11/02/03 III. tengely: Az életminõség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
d) 20/11/02/04 IV. tengely: LEADER intézkedések
e) 20/11/02/05 V. tengely: Technikai segítségnyújtás
(5) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium–MVH–Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.
(6) Az elõirányzat megállapodás keretében, pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé
történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

100. §

(1) A 20/11/03 Halászati Operatív Program Az Európai Bizottság C(2008) 4684 sz. határozatában 2008. szeptember 9-én
hagyta jóvá az EHA-ból származó közösségi támogatással összefüggõ magyarországi operatív programot. A Nemzeti
Halászati Stratégiai Terv (NHST) és a társfinanszírozott támogatások felhasználásáról szóló Halászati Operatív Program
kiemelt feladata a rossz mûszaki állapotban lévõ halastavak rekonstrukciója, illetve a kínálat bõvítése érdekében új,
intenzív halnevelõ üzemek létesítése és a halfeldolgozás fejlesztése.
(2) Az intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:
a) 20/11/03/01 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása
(II. tengely)
b) 20/11/03/02 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)
c) 20/11/03/03 Technikai segítségnyújtás (V. tengely)
(3) Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009 FVM
rendelet 2.§-a meghatározza, hogy egyes intézkedéscsoportok keretében mely intézkedésekre vehetõ igénybe
támogatás.
(4) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium–MVH–Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás, az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006. EK rendelet, az Európai Halászati
Alapról szóló 1198/2006 EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
498/2007 EK rendelet, valamint a 498/2007 EK rendelet módosításáról szóló 1249/2010/ EK rendelet szabályozza.
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(5) Az elõirányzat megállapodás keretében, pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé
történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.
101. §

(1) A 20/13/00/00 EU tagságból eredõ feladatok elõirányzat elsõsorban az Európai Unióban való eredményes mûködés
feltételét képezõ intézményi feladatokra, a minisztérium és a brüsszeli bizottságok közötti kapcsolatrendszer
mûködtetésére, a minisztérium két- és sokoldalú nemzetközi feladatainak teljesítésére, a minisztérium nemzetközi
kiutazási tervének teljesítésére, valamint a 2011. évben kiemelten az EU elnökséggel kapcsolatos feladatok ellátására
fordítható.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési intézmények, illetve az egyéb
kedvezményezettek részére történõ fejezeti kifizetéssel vagy elõirányzat átcsoportosítással történik.

102. §

(1) A 20/14/01/00 Fejezeti általános tartalék elõirányzat az intézmények és egyéb szervezetek elõre nem tervezhetõ, a
miniszter által jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
vidékfejlesztési miniszterre vonatkozó elõírásaira.
(2) Ezen elõirányzatból kerülnek továbbá finanszírozásra a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos számlák
kezelésével összefüggõ szolgáltatási díjak, másrészt a különbözõ szerzõdésekben vállalt kötelezettségekkel
kapcsolatos késedelmi kamatok, továbbá az Áht. 18/B. § (9) bekezdése szerinti rendelkezésre állási díjak.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon a kedvezményezett költségvetési intézmények, illetve az egyéb
kedvezményezettek részére történõ fejezeti kifizetéssel vagy elõirányzat átcsoportosítással történik.

103. §

(1) A 20/15/00 a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv lezárult, a determinációk az ÚMVP-bõl kerülnek rendezésre. Az NVT
2004–2006. évi keretének többlet kötelezettségvállalásai az 1320/2006 EK Rendelet értelmében az EMVA-ból
finanszírozhatók.
A visszakövetelt támogatások behajtására az MVH folyamatosan kezdeményezi az NAV végrehajtási eljárásokat.
A behajtások nemzeti része a hazai költségvetést illeti meg, így a behajtások hazai része az elõirányzat felhasználási
keretszámlára térül vissza.
(2) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést
teljesítõ költségvetési intézmény részére.

104. §

(1) A 20/16/00 SAPARD támogatásból megvalósuló programok jogcímcsoport lezárult. Visszatérítések, kifizetések
kezelése folyik rajta.
(2) Az elõirányzat megállapodás keretében, pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé
történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
105. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszíti az egyes környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok felhasználásának és
ellenõrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet és a XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól
szóló 60/2010. (V. 11.) FVM rendelet.

106. §

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen igényelt támogatások és meghirdetett pályázatok tekintetében
kell alkalmazni.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet az 52/2011. (VI. 7.) VM rendelethez
Teljesítésigazolás és kifizetés engedélyezése adatlap
A teljesítésigazolás VM iktatórendszerbõl származó iktatószáma:
TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
Alapadatok
Szerzõdõ fél (partner) megnevezése:
Szerzõdõ fél címe:
Szerzõdõ fél (partner ) ÁHT azonosítója:
Szerzõdés tárgya:
Szerzõdõ fél bankszámlaszáma:
Szerzõdéskötés dátuma:
Szakfeladat (megnevezés és szám):

Köt.váll. azonosító*:

Kötelezettségvállaló
(szerzõdés aláíró)

Teljesítésigazoló

Szakmai
ügyintézõ

Szervezeti egység megnevezése:
Név:
Beosztás:
Kifizetés forrása
Az elõirányzat megnevezése:
Terhelendõ elõirányzat bankszámlaszáma:
Forrás:

Tárgyév

Teljesítés/támogatás tartalma:

A szerzõdés pénzügyi
teljesítés után még
fennmaradó/kifizethetõ része
(Ft vagy ……...)**:

ÁHT azonosító:
Kifizetés összege (Ft vagy
…...)**:
Nettó:
Bruttó:

… évi
maradvány

Teljesítés dátuma:
nettó

Összege (Ft vagy ……..)**:
áfa

bruttó

A teljesítés megtörtént, a feladat szakszerû elvégzését, a szolgáltatás teljesítését/a támogatás kifizetésének jogosságát
igazolom.
Budapest, 20.......... hó ....... nap

.......................................................................
teljesítésigazoló aláírása
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KIFIZETÉS ENGEDÉLYEZÉSE
A mellékelt számla(ák) támogatás/támogatási elõleg kifizetését a szerzõdés .......................................... pontja alapján
engedélyezem.
Budapest, 20........ hó ......... nap

...........................................................................
kötelezettségvállaló aláírása

* A számlán szerepeltetni kell!
** Megfelelõ devizanem alkalmazandó!

Kiadási/Bevételi Utalványrendelet
A MÁK………………… számú, …................................………. elnevezésû számlája terhére a mellékelt doumentumok alapján a kiadást a következõk szerint
érvényesítem/utalványozom/ellenjegyzem:
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2. számú melléklet az 52/2011. (VI. 7.) VM rendelethez
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Kiadási kötelezettségvállalás és számla adatok
Csoportos bizonylat szám:
Partner megnevezése:

Kincstári köt.váll. bejelentési száma:

Partner címe:

Fizetési mód:

Partner bankszámlája:

Külsõbiz. száma:

Partner bevételi KTK kódja:

Nyilvántartási száma:

Köt.váll.nyilvántartási száma:

Fizetési határideje:

Ellenszámla száma:

Közbesz.típ.:

Köt.váll.száma:
Kincstári kiegyenlítés dátuma:
Költségvetési év:

Fõkönyvi
szám
(megnevezéssel)

KTK kód

Pénzforrás kód

Ügyletkód
(megnevezéssel)

Szervezeti
egység
(megnevezéssel)

IKTATÓ JOGCÍM

Egyedi-gyûjtõ

Keretgazda

Szakfeladat
részletezõ
(megnevezéssel)
Szakfeladat kód:

Kiem. Elõir.

Összeg HUF

Áfa (%)

Bruttó összeg:

Összesen HUF
Megjegyzés:
Mellékletek száma: ............................

...........................................................

...........................................................

........................................................

érvényesítõ

utalványozó

ellenjegyzõ

érv. dátuma: .........................

utalv. dátuma: .................................

ellenj. dátuma: ............................
.....................................................
könyvelõ
könyvelés dátuma ....................
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3. számú melléklet az 52/2011. (VI. 7.) VM rendelethez
Aláírásminta
Az elõirányzat megnevezése: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÁHT-száma: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Az elõirányzat szakmai kezelõje (fõosztály, szervezeti egység) neve: .................................................................................................................................................................................................................
Kijelölõ személy neve, beosztása:
Aláírása:
Neve

Aláírása

Szervezeti egysége/közremûködõ
szervezet neve
Kötelezettségvállalásra jogosult(ak)

Teljesítésigazolásra jogosult(ak)

Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult(ak)

Érvényesítésre jogosult(ak)

Utalvány ellenjegyzésére jogosult(ak)

MAGYAR KÖZLÖNY

Utalványozásra jogosult(ak)
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 34/2011. (VI. 7.) OGY határozata
az egyenruhás bûnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró,
valamint az egyenruhás bûnözés felszámolását elõsegítõ eseti bizottság felállításáról*
1. Az Országgyûlés Magyarország legfõbb népképviseleti szerveként kiemelt fontosságot tulajdonít a hazánkban
meglévõ köznyugalom, közrend és közbiztonság fenntartása, valamint az ehhez szükséges eszközök megteremtése
iránt. Az elmúlt idõszakban Gyöngyöspatán és hazánk több más pontján kialakult helyzet körülményeinek
tisztázására, a közbiztonsági tevékenységet jogellenesen szervezõ, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsító
egyenruhás csoportok kialakulását kiváltó társadalmi jelenségek megoldására, a mûködõ jogellenes csoportok
törvényes felszámolásának elõsegítésére az Országgyûlés az alábbi határozatot hozza.
2. Az Országgyûlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése, valamint a 35. § (1) bekezdése alapján, létrehozza az egyenruhás
bûnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bûnözés felszámolását
elõsegítõ eseti bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).
3. A Bizottság feladata:
a) a gyöngyöspatai romák „húsvéti utaztatása" körülményeinek és szervezésének feltárása, továbbá
b) annak megállapítása, hogy mely hazai és külföldi személyek, illetve szervezetek szervezik és támogatják anyagilag
a Gyöngyöspatán, valamint hazánk más pontjain egyenruhában tartózkodó, magukat valótlanul és jogellenesen
rendfenntartóknak beállító személyeket, csoportokat és szervezeteket, továbbá
c) annak megállapítása, hogy ki és miért állította valótlanul azt a Vöröskereszt által hosszú ideje szervezett akcióról,
hogy a gyöngyöspatai romák helyszínrõl történõ evakuálása zajlik, mi volt ezen pánikkeltés oka és célja, továbbá
d) annak megállapítása, hogy kinek a megbízásából, és milyen szerepet játszott a Gyöngyöspatán lezajlott
eseményekben Richard Field, valamint kinek a megbízásából, és milyen céllal állította valótlanul, hogy evakuálni
kell a helyi lakosságot, továbbá
e) annak megállapítása, hogy mely magyarországi, esetleg külföldi szervezetek támogathatják Richard Field
szerepvállalását, mely külföldi szervezetekkel, sajtóorgánumokkal tarthat fenn kapcsolatot, továbbá
f) annak megállapítása, hogy az Országgyûlésben képviselettel rendelkezõ ellenzéki pártok közvetett vagy
közvetlen módon részt vettek-e az ország közrendjének, közbiztonságának és köznyugalmának megzavarásában,
és ha igen, azt milyen szándékkal és céllal tették, továbbá
g) annak megállapítása, hogy a képviselõcsoportokat, vagy azok egyes tagjait a kialakult helyzettel összefüggésben
milyen politikai felelõsség terheli, továbbá
h) annak megállapítása, kinek az érdeke, hogy a nemzetközi sajtó Magyarországról, a valóságban nem létezõ
polgárháborús helyzetet mutasson be, valamint kik és miért nyújtanak téves, Magyarországot indokolatlanul
rossz fényben feltüntetõ információkat, ezzel lejáratva hazánkat a nemzetközi közvélemény elõtt, továbbá
i) javaslattétel a mûködõ jogellenes csoportok törvényes felszámolásának elõsegítése.
4. A Bizottság mûködésének kezdetén maga határozza meg ügyrendjét, az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban foglaltak
figyelembevételével.
5. A Bizottság munkájáról jelentést készít, amelyet a megbízatásának kezdetétõl számított 150 napon belül benyújt az
Országgyûlésnek.
6. A Bizottság 13 tagból áll, tagjai országgyûlési képviselõk. A tagokra a képviselõcsoportok vezetõi tesznek ajánlást az
alábbiak szerint:
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség:
5
Kereszténydemokrata Néppárt:
2
Magyar Szocialista Párt:
2
Jobbik Magyarországért Mozgalom:
2
Lehet Más a Politika:
1
Független:
1

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 6-i ülésnapján fogadta el.
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7. A Bizottságot egy elnök és két alelnök vezeti. A Bizottság elnökének személyére a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
képviselõcsoportja, alelnökök személyére a Magyar Szocialista Párt képviselõcsoportja és a Kereszténydemokrata
Néppárt képviselõcsoportja tesz elõterjesztést – a bizottsági tagságra jelölt képviselõk közül – az Országgyûlés
elnökének.
8. Az eseti bizottság tagjának csak az választható meg, aki érvényes „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzéssel
rendelkezik, amely kockázati tényezõt nem állapított meg, valamint titoktartási nyilatkozatot tett.
9. A Bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat 1. pontját, valamint a 3. pont a)–i) bekezdéseit érintõ ügyek
intézésére, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattételre. A Bizottság a munkája során a
feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a Bizottság
rendelkezésére bocsátani, illetõleg köteles a Bizottság elõtt megjelenni.
10. A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyûlési határozat közzétételekor kezdõdik.
11. A Bizottság mûködése az 5. pont szerint benyújtott jelentésrõl szóló országgyûlési határozat meghozataláig, illetve a
jelentés benyújtására nyitva álló határidõ eredménytelen leteltéig tart.
12. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.
13. A Bizottság feladatának ellátásához szakértõket vehet igénybe. Mûködésének költségeit az Országgyûlés
költségvetésébõl kell fedezni.
14. E határozat a közzététele napján lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 35/2011. (VI. 7.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)
OGY határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
a Külügyi bizottságba
Samu Tamás Gergõ (Jobbik) helyett
Jámbor Nándort (Jobbik)
a bizottság tagjává
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 6-i ülésnapján fogadta el.
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A Köztársasági Elnök 112/2011. (VI. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a második világháború és a hidegháború történelmének magas színvonalú írói feldolgozásáért, valamint
a magyar–amerikai felsõoktatási kapcsolatok elõmozdításáért, életmûve elismeréseként
John Lukacs történésznek, a pennsylvaniai Chestnut Hill College nyugalmazott történészprofesszorának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkereszt a csillaggal
polgári tagozata,
Magyarország lengyelországi promóciója és a magyar–lengyel barátság ápolása érdekében végzett több évtizedes
tevékenysége, életpályája elismeréseként
Engelmayer Ákosnak, a Lengyelországi Magyarok Egyesülete elnökének, a Magyar Köztársaság volt varsói
nagykövetének,
a magyarországi felnõttoktatás intézményi korszerûsítése, valamint az andragógiai, felsõoktatási kutatások elindítása
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Heribert Hinzennek, a Német Népfõiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmûködési Intézete igazgatójának,
a magyar nyelv és kultúra terjesztése és megõrzése érdekében végzett áldozatos munkájáért, egyházi és
közösségszervezõ tevékenységéért, életútja elismeréseként
dr. Pátkai Róbert nyugalmazott evangélikus püspöknek,
a magyar–finn kapcsolatok fejlesztése, az együttmûködés új lehetõségeinek feltárása, a magyarországi finn
befektetések elõmozdítása és a két ország állampolgárai közti jó viszony gazdagítása érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Jari Vilén-nek, a Finn Köztársaság budapesti nagykövetének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata,
a szlovákiai magyar közösség több mint három évtizedes hiteles tájékoztatásáért, a kisebbségi – elsõsorban magyar
nyelven sugárzó – helyi adások mûködése és támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Agócs Valériának, a Szlovák Köztársaság Mûsorszolgáltatási és Mûsortovábbítási Tanács volt elnökének,
a Takács Kvartett tagjaként Bartók Béla és Kodály Zoltán zenéjének magas színvonalú, autentikus elõadásmódjáért,
a magyar zenemûvészet hírnevének öregbítéséért, a magyar népzene népszerûsítéséért, valamint a nemzetközi
komolyzenei kritika által is elismert sikeres kamarazenei teljesítményéért
Edward Dusinberre hegedûmûvésznek, a Takács Vonósnégyes tagjának,
Fejér Andrásnak, a Takács Vonósnégyes csellistájának,
Geraldine Walther-nak, a Takács Vonósnégyes brácsásának,
Schranz Károlynak, a Takács Vonósnégyes másodhegedûsének,
a magyar–amerikai matematikai kapcsolatok erõsítése terén végzett tevékenységéért, különösen a Budapest
Semesters in Mathematics program létrehozásában és irányításában betöltött szerepéért
dr. Paul Humke matematikusnak, a Northfield-i St. Olaf College professzorának,
az erdélyi reneszánsz mûvészet történetével kapcsolatban végzett korszakos jelentõségû tudományos
munkásságáért és iskolateremtõ egyetemi oktatói tevékenységéért
dr. Kovács András mûvészettörténésznek, a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagjának, a Kolozsvári Babes–Bolyai
Tudományegyetem Történelem–Filozófia Kar Mûvészettörténeti Tanszék egyetemi tanárának,
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a magyar–finn kapcsolatok elmélyítése, ápolása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Jaakko Kuusela-nak, a Finn–Magyar Társaság elnökének,
több évtizedes magyarságtudományi oktató- és szervezõmunkája elismeréseként
Tuomo Lahdelma-nak, a Jyväskyläi Egyetem Hungarológia Tanszék tanszékvezetõ egyetemi tanárának,
a gépek dinamikája és a fogaskerekek általános kapcsolódáselmélete, valamint gyártástechnológiája kutatásában
elért eredeményeiért, továbbá az erdélyi magyar mérnöki oktatásban végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Maros Dezsõnek, a Kolozsvári Mûszaki Egyetem nyugalmazott tanárának, a Román Tudományos Akadémia
Kolozsvári Számítási Intézete volt tudományos fõkutatójának,
az erdélyi magyar és az európai protestáns teológia hírnevének öregbítése és gazdagítása érdekében végzett
tudományos munkásságáért, teológus nemzedékek neveléséért, életútja elismeréseként
Tõkés István nyugalmazott teológiaprofesszornak, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspök-helyettesének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata,
a magyar–lengyel tudományos kapcsolatok fejlesztése és a poznani Magyar Tanszék mûködése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Jerzy Bañczerowski-nak, a Poznani Adam Mickiewicz Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárának,
a magyar–ausztrál kapcsolatok fejlesztése, az ausztráliai magyarság kulturális-etnikai azonosságtudatának megõrzése,
valamint a magyar zenekultúra megismertetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Borlai Tibor Ferencnek, a Magyar Köztársaság Brisbane-i tiszteletbeli konzuljának,
az erdélyi magyarság sorsát átütõ erõvel bemutató alkotásaiért, irodalmi munkássága elismeréseként
Ferenczes István József Attila-díjas költõnek, írónak, a Székelyföld címû folyóirat volt fõszerkesztõjének,
a magyar–lengyel együttmûködés, az egykori csehszlovákiai és a csehországi magyar és lengyel kisebbség érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Stanislaw Gawlik-nak, az Együttélés Politikai Mozgalom alapítójának, volt elnökének,
a felvidéki magyar görög katolikus magyarság érdekében végzett áldozatos tevékenysége, életútja elismeréseként
Gyurkovics András nyugalmazott esperesnek,
több évtizedes, az Erdélyben élõ népek életét és hagyományait bemutató írói és dokumentumfilmes munkájáért,
valamint a néprajz és a kulturális antropológia terén végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Hajdú Zoltán írónak,
a csángók érdekét szolgáló tevékenységéért, a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak nemzetközi szintû
elismertetéséért és érvényesítéséért, s a kisebbségi autonómia koncepció megvalósításáért végzett több évtizedes
munkássága elismeréseként
Tytti Isohookana-Asunmaa-nak, az Oulu Egyetem egyetemi adjunktusának,
a magyar tudományos együttmûködés, a tehetséges fiatal magyar orvosok kutatómunkájának elõsegítéséért,
a „Kerényi Perinatális Ösztöndíj” létrehozásáért, valamint 1956 szellemének és örökségének ébrentartása érdekében
végzett munkássága elismeréseként
dr. Kerényi Tamás szülész-nõgyógyásznak,
a csehországi magyarság szervezetei közötti együttmûködés fejlesztése, a határon túli magyarság érdekeinek
védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Kocsis László Attila nyugalmazott nagykövetnek, az Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata
elnökének,
az erdélyi magyar faragott és festett famunkák felméréséért, a faberendezések megõrzésében és restaurálásában
végzett tevékenysége elismeréseként
Mihály Ferenc bútorrestaurátornak, az SC Fornax SRL – Szováta igazgatójának, a Gyulafehérvári Római Katolikus
Érsekség Egyházmûvészeti Bizottsága tagjának,
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az erdélyi magyar tudományosságban, a magyar nyelv szótörténeti kutatásaiban elért eredményei és az ehhez
kapcsolódó nagyívû kutatói és publicisztikai munkássága elismeréseként
Murádin Lászlónak, a Román Akadémia kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézete tudományos
fõmunkatársának, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények volt fõszerkesztõjének,
a nemzet szolgálatában végzett kimagasló, példamutató tevékenységéért, az erdélyi magyarság identitásának
megõrzését hatékonyan szolgáló szerkesztõi és irodalmi munkásságáért
Nagy Pál irodalomtörténésznek, kritikusnak, szerkesztõnek,
a felvidéki magyarság hitéletének szolgálatáért, valamint egyházi-karitatív tevékenységéért
Pásztor Zoltánnak, a Szlovák Katolikus Egyház (Kassai Fõegyházmegye) püspöki helynökének,
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek filmes feldolgozásáért, eszményeinek ápolásáért
Michael Rogers filmrendezõnek, forgatókönyvírónak,
az erdélyi magyar képzõmûvészet, az erdélyi hagyományok ápolása érdekében végzett tevékenysége, sokoldalú
mûvészi munkássága elismeréseként
Sipos László festõ- és grafikusmûvésznek, a Romániai Képzõmûvészek Szövetségének tagjának,
az egyetemes értékû magyar mûvészeti értékek külföldi bemutatásáért, a kulturális szakmai kapcsolatok építéséért és
a pozitív Magyarország-kép fejlesztéséért végzett tevékenysége elismeréseként
Szarvasy Mihály mûtárgy- és régiségkereskedõnek, a New York-i Magyar Ház ideiglenes igazgatójának, mûvészeti
szaktanácsadójának,
a magyar néprajzi hagyományok, népszokások, néptáncok gyûjtésében, feldolgozásában, megõrzésében végzett
munkássága, életpályája elismeréseként
Takács András néptáncosnak, koreográfusnak,
mûgyûjtõi és a magyar kultúrát támogató sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Richard de Unger mûgyûjtõnek, jogásznak,
a nemzet szolgálatában végzett példamutató tevékenységéért, a kárpátaljai magyarság identitásának megõrzését
szolgáló kulturális munkásságáért
dr. Vári Fábián László költõnek, etnográfusnak, az Együtt címû folyóirat Szerkesztõ Bizottsága elnökének, a Kárpátaljai
Magyar Fõiskola tanárának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. február 25.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. február 28.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01039/2011.
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A Köztársasági Elnök 113/2011. (VI. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a politikai okokból elítéltek és meghurcoltak érdekében végzett sokirányú, több mint két évtizedes tevékenysége,
példaértékû életútja elismeréseként
Menczer Gusztávnak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkereszt a csillaggal
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. május 26.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02886/2011.

A Köztársasági Elnök 114/2011. (VI. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a magyar–izraeli kétoldalú kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Aliza Bin-Noun Binnewies-nek, Izrael Állam magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. május 24.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02786/2011.
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A Köztársasági Elnök 115/2011. (VI. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a magyar és az osztrák ügyvédi kamarák közötti együttmûködés fejlesztése, valamint a magyar kamara nemzetközi
pozícióinak erõsítése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
dr. Gerhard Benn-Ibler-nek, az Osztrák Ügyvédi Kamara elnökének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. május 24.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02787/2011.

A Köztársasági Elnök 116/2011. (VI. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2. § (1) bekezdése alapján a külügyminiszter elõterjesztésére
Stefan Detvai ügyvédnek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. május 24.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 26.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/02788/2011.
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A Köztársasági Elnök 117/2011. (VI. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló 223/2010.
(IX. 2.) KE. határozat 3. pontjában foglaltak alapján
az egyházközösség összetartása, az elesettek felkarolása, a fiatalok nevelése érdekében folytatott fáradhatatlan
tevékenységéért, példaértékû egyházvezetõi szolgálata elismeréseként
Bacsmai László római katolikus plébánosnak,
a Tolnatej Zrt. több évtizedes sikeres mûködtetése, a rendszerváltoztatás óta a magyar gazdaságban példaértékû és
elõremutató fejlesztési törekvései, valamint Szekszárd városa és a térség fejlõdéséhez nyújtott példamutató
tevékenysége elismeréseként
Koller Ferenc agrármérnöknek, a Tolnatej Zrt. nyugalmazott vezérigazgatójának,
kiemelkedõ szakmai munkája elismeréseként
Kõfalvi Arankának, a Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi Osztálya osztályvezetõjének,
kiemelkedõ, nemzetközileg is elismert szakmai és vezetõi tevékenysége elismeréseként
Mácsai Antal polgári védelmi ezredesnek, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának,
példaértékû edzõi, utánpótlás-nevelõi és szervezõi tevékenysége elismeréseként
Schneider Konrád kerékpáros edzõnek, a Szekszárdi Szabadidõs Kerékpáros Egyesület ügyvezetõ elnökének,
magas színvonalú bortermelõi tevékenysége, valamint Szekszárd város hírnevét növelõ, a hazai és nemzetközi
borversenyeken elért kimagasló eredményei elismeréseként
Takler Ferenc borásznak,
kiemelkedõ szakmai munkája elismeréseként
Tóth István cukrásznak,
1956-os helytállása, több évtizedes szervezõ, karitatív munkája, a II. világháború és az 1956-os forradalom áldozatainak
emlékét megõrzõ kopjafák, emléktáblák, emlékmûvek állításában vállalt kiemelkedõ szerepe, példaértékû életútja
elismeréseként
Töttös Pál közgazdásznak, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Tolna Megyei Szervezete elnökének a
KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. június 1.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/02983/2011.
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A Kormány 1186/2011. (VI. 7.) Korm. határozata
a Közép-Magyarországi Operatív Program 2007–2008. évekre vonatkozó akciótervében korábban
nevesített „Szépmûvészeti Múzeum térszint alatti bõvítése – látogató és turisztikai központ
létrehozása” címû kiemelt projekt nevesítésének visszavonásáról
A Kormány visszavonja a „Szépmûvészeti Múzeum térszint alatti bõvítése – látogató és turisztikai központ létrehozása”
címû kiemelt projekt 4,437 Mrd Ft támogatási összegû akciótervben történõ nevesítését, és elrendeli a kiemelt
projektek akciótervbõl történõ törlését.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1187/2011. (VI. 7.) Korm. határozata
az egyes KEOP öt milliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatok jóváhagyásáról
(rekultiváció)
A Kormány jóváhagyta az alábbi öt milliárd forintot megahaladó támogatási igényû projektjavaslatokat, továbbá
hozzájárul ahhoz, hogy az Irányító Hatóság a támogatási szerzõdéseket a 2007–2013. programozási idõszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti
értékelést követõen megköthesse.

Projekt neve

Települési szilárdhulladéklerakók rekultivációja a Heves
Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás
területén
A Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás településeinek
szilárdhulladék lerakóinak
rekultivációja
Sajó-Bódva Völgye települési
szilárd hulladék rekultivációs
projekt

Felelõs:
Határidõ:

Projektgazda

Teljes költség

Elszámolható
költségek

Nem
elszámolható
költségek

(Ft)

(Ft)

Igényelt
támogatás
összege

(Ft)

(Ft)

Heves Megyei
5 089 423 708 5 089 423 708
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás

–

5 089 423 708

Szabolcs-Szatmár7 230 026 017 7 230 026 017
Bereg megyei
Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás

–

7 230 026 017

6 381 187 781 6 381 187 781

–

6 381 187 781

Sajó-Bódva Völgye és
Környéke
Hulladékkezelési
Önkormányzati
Társulás

nemzeti fejlesztési miniszter
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1188/2011. (VI. 7.) Korm. határozata
az Emlékpont – Fél Évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központ támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 1493,9 millió forint
átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a XX. Nemzeti Erõforrás
Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím
3. Emlékpont Központ támogatása jogcímcsoport, valamint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím 7. Tulajdonrész
és egyéb vagyonelem vásárlás az Emlékpont – Fél Évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központban jogcímcsoport
javára, az 1. melléklet szerint;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az e célra átcsoportosított 1468,9 millió forint összeg erejéig a kulturális
és oktatási feladatokban történõ hatékony állami részvétel kiterjesztése érdekében intézkedjen, hogy az Emlékpont
Központnak helyt adó ingatlanban a magyar állam tulajdonrészt, valamint egyéb vagyonelemeket vásároljon;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
önkormányzattal megkötött megállapodást követõen azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen a 2. pont szerint megszerzett ingatlan és vagyonelemek
tulajdoni hányadnak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Emlékpont
Központot mûködtetõ önkormányzatnak történõ vagyonkezelésbe adása iránt;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
megszerzést követõen azonnal
4. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közös üzemeltetés keretében biztosítson 25 millió forint összegû
támogatási hozzájárulást az Emlékpont Központnak helyt adó ingatlan 2011. évi mûködési költségeire.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
azonnal
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1188/2011. (VI. 7.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

XI.
297102

JogAlcímcímcsop.szám
szám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)

Miniszterelnökség
3

XX.

Rendkívüli kormányzati intézkedések
Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20

Fejezeti kezelésû elõirányzatok

–1493,9

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma
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A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

Fejezetnév

Címnév

50

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

3

XLIII.

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Egyéb mûködési célú
kiadások

25,0

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1

Felhalmozási jellegû kiadások

302102

7

Tulajdonrész és egyéb vagyonelem vásárlás az
Emlékpont – Fél Évszázad Vásárhelyen Humán
Oktatási Központban

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

1468,9

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
Címszám

ElõKiJogir.- emelt Fejecím- cso- elõzetszám portir.név
szám szám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Mûködési költségvetés
5

Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Emlékpont Központ támogatása
1

Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Kulturális szakmai feladatok támogatása

300924

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XX.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
50

300924

Kulturális szakmai feladatok támogatása
3

Emlékpont Központ támogatása

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

25,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

1493,9

I.
negyedév

II.
negyedév

1493,9

III.
negyedév

IV.
negyedév
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Az Országos Választási Bizottság 56/2011. (VI. 7.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2011. május 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. med. K. D. I.
magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás
I.

A beadványozó 2011. május 2-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Akarja-e ön, hogy a magánnyugdíjpénztárak tagjai továbbra is szerezhessenek szolgálati idõt a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerben?”
Az Országos Választási Bizottság szerint a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében
foglaltaknak. Eszerint a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen
lehessen válaszolni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon
válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen.
Az Alkotmánybíróság az egyértelmûség részének tekinti azt is, hogy a népszavazási kérdésben foglalt döntési
kötelezettség ne legyen kivitelezhetetlen, végrehajthatatlan, következményeiben kiszámíthatatlan.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2. § (6) bekezdés b) pontja alapján az a személy,
aki 2011. január 31-éig kezdeményezi a magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyának fenntartását, 2011. december
1-jétõl kezdõdõen a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben további szolgálati idõt nem szerez.
A népszavazási eljárás jogszabályokban meghatározott idõtartamára és folyamatára tekintettel a népszavazásra
feltenni kívánt kérdés a Testület álláspontja szerint nem egyértelmû. A kérdés hitelesítése esetén az aláírásgyûjtésre és
a benyújtott aláírások ellenõrzésére rendelkezésre álló határidõ ismeretében a népszavazásra a jogszabályban
meghatározott 2011. december 1-i határidõt követõen kerülne sor. Ezáltal a népszavazásra feltenni kívánt kérdés a
választópolgárok számára félrevezetõ lenne, ugyanis a „továbbra is” kifejezés azt a téves látszatot keltené, mintha a
magán-nyugdíjpénztári tagok a népszavazáskor hatályos jogszabályok alapján szolgálati idõt szerezhetnének, pedig
ez akkor már nem lenne így.
Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a
törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat a 1997. évi LXXXI. törvény 2. § (6) bekezdés b) pontján, az Nsztv. 2. §-án, 10. § c) pontján, 13. §
(1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 57/2011. (VI. 7.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2011. május 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
dr. med. K. D. I. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás
I.

A beadványozó 2011. május 2-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Akarja-e ön, hogy az ún. Nyugdíjreform- és Adósságcsökkentõ Alap vagyonát kizárólag nyugdíjcélú kifizetésekre, valamint
a magánnyugdíjpénztárak által visszaigényelhetõ összegek kifizetésére lehessen felhasználni?”
Az Országos Választási Bizottság szerint a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében
foglaltaknak. Eszerint a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen
lehessen válaszolni. Nem tekinthetõ egyértelmûnek az a kezdeményezés, amely több kérdést tartalmaz, amelyekrõl a
választópolgárnak nincs módja külön-külön véleményt nyilvánítani. Jelen esetben az aláírásgyûjtõ íven szereplõ
kérdés több alkérdésbõl tevõdik össze, így a kérdésre (kérdésekre) nem lehet egy „igen”-nel vagy „nem”-mel felelni.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem egyértelmû továbbá
azért sem, mert nem állapítható meg, hogy mi értendõ a kérdésben szereplõ „a magánnyugdíjpénztárak által
visszaigényelhetõ összegek” kifejezés alatt.
Fentiek értelmében a kérdés nem felel meg sem a választópolgári, sem a jogalkotói egyértelmûség követelményének.
Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a
törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 58/2011. (VI. 7.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2011. május 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. Huber Károly
(a továbbiakban: beadványozó) által a Felelõs Társadalomért Alapítvány (1074 Budapest, Rákóczi út 80.)
képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
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Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás
I.

A beadványozó 2011. május 16-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlési képviselõk, valamint az európai parlamenti képviselõk választásán a
választójog 2012. január 1-jétõl is magyarországi lakóhelyhez kötõdjön?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népszavazáson feltenni kívánt kérdés a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) módosítására irányul. Az
Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (VII. 7.) AB, 28/1999. (X. 6.) AB, 40/1999. (XII. 21.)
AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] leszögezte, hogy az Alkotmány módosítására, csak az
Alkotmányban elõírt eljárási rendben, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom által [Alkotmány 24. §
(3) bekezdés] kerülhet sor. Az Alkotmány módosítására, illetve az Alkotmány egyes rendelkezéseinek a jövõbeni
megváltoztathatóságának kizárására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak
nincs helye.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, így a
Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az Alkotmány 24. § (3) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás
a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 59/2011. (VI. 7.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2011. május 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva V. P. magánszemély
(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás
I.

A beadványozó 2011. május 18-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
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„Egyetért-e Ön azzal, hogy a már törvényesen megszerzett nyugdíjat, nyugdíjszerû járadékot visszamenõleg senkitõl
elvenni vagy csökkenteni ne lehessen?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a
népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a
népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag
egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni. Az Országos Választási
Bizottság álláspontja szerint nem állapítható meg egyértelmûen, hogy a kérdés a nyugdíjra való jogosultság vagy a
nyugdíj, mint pénzösszeg utólagos elvételére irányul, melyiknek elvételét vagy csökkentését kívánná egy esetlegesen
eredményes népszavazással megakadályozni.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdésben szereplõ
„nyugdíjszerû járadék” kifejezés pontos tartalma nem állapítható meg, ezáltal a kérdés nem felel meg, sem a jogalkotói
sem a választópolgári egyértelmûség követelményének.
Fentiek értelmében nem lehet országos népszavazást tartani és a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a
törvényben foglalt követelményeknek, így a Bizottság az Nsztv. 10. § c) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadja.
II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a
Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 60/2011. (VI. 7.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2011. május 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában és 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében
eljárva Sz. J. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás
I.

A beadványozó 2011. május 20-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés úgy módosítsa a jelenleg hatályos 1949. évi XX. törvényben kihirdetett
Alkotmányt, hogy az alapján korlátozni lehessen a már megszerzett nyugdíjakból eredõ jogosultságot?”
Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve. 118. §
(3)–(5) bekezdései, mintáját a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet
melléklete határozza meg.
Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban
megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
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rendelet mellékletében lévõ mintának. Az aláírásgyûjtõ íven nem került meghatározásra az aláírásgyûjtés célja, azaz
hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyûjteni. Az
aláírásgyûjtõ ívet továbbá a beadványozó az „aláírást gyûjtõ polgár aláírása” rovatban aláírta.
Az Nsztv. 10. §-ának e) pontja szerint a Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, ha az
nem felel meg a Ve.-ben foglalt követelményeknek.
II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának e) pontján, a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdésein, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet
mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 61/2011. (VI. 7.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2011. május 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában és 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében
eljárva Sz. J. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás
I.

A beadványozó 2011. május 20-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az 1949. évi XX. törvényben kihirdetett Alkotmányt, az Országgyûlés hatályon kívül helyezze?”
Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve. 118. §
(3)–(5) bekezdései, mintáját a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet
melléklete határozza meg.
Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban
megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
rendelet mellékletében lévõ mintának. Az aláírásgyûjtõ íven nem került meghatározásra az aláírásgyûjtés célja, azaz
hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyûjteni. Az
aláírásgyûjtõ ívet továbbá a beadványozó az „aláírást gyûjtõ polgár aláírása” rovatban aláírta.
Az Nsztv. 10. §-ának e) pontja szerint a Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, ha az
nem felel meg a Ve.-ben foglalt követelményeknek.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának e) pontján, a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdésein, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet
mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 62/2011. (VI. 7.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2011. május 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában és 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében
eljárva Sz. J. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás
I.

A beadványozó 2011. május 20-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlési képviselõk mentelmi joggal rendelkezzenek?”
Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve. 118. §
(3)–(5) bekezdései, mintáját a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet
melléklete határozza meg.
Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban
megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
rendelet mellékletében lévõ mintának. Az aláírásgyûjtõ íven nem került meghatározásra az aláírásgyûjtés célja, azaz
hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyûjteni. Az
aláírásgyûjtõ ívet továbbá a beadványozó az „aláírást gyûjtõ polgár aláírása” rovatban aláírta.
Az Nsztv. 10. §-ának e) pontja szerint a Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, ha az
nem felel meg a Ve.-ben foglalt követelményeknek.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának e) pontján, a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdésein, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet
mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 63/2011. (VI. 7.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2011. május 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában és 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében
eljárva Sz. J. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).
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Indokolás
I.

A beadványozó 2011. május 20-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a képviselõk visszahívhatók lehessenek úgy, hogy azt a képviselõt, aki egyéni választókerületbõl,
vagy megyei listáról vagy kompenzációs listáról kapott szavazattal szerez mandátumot, ugyanezen körön belül
nyilvántartott szavazók visszahívhassák, amennyiben egy hónap alatt annyival több választópolgár követeli a
visszahívását mint amennyi szavazat eredetileg a mandátumát eredményezte a megválasztásakor?”
Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve. 118. §
(3)–(5) bekezdései, mintáját a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet
melléklete határozza meg.
Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban
megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
rendelet mellékletében lévõ mintának. Az aláírásgyûjtõ íven nem került meghatározásra az aláírásgyûjtés célja, azaz
hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyûjteni. Az
aláírásgyûjtõ ívet továbbá a beadványozó az „aláírást gyûjtõ polgár aláírása” rovatban aláírta.
Az Nsztv. 10. §-ának e) pontja szerint a Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, ha az
nem felel meg a Ve.-ben foglalt követelményeknek.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának e) pontján, a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdésein, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet
mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

