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II. Tör vé nyek

2011. évi CXIII. törvény
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl*

Az Országgyûlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerzõdésekben rögzített határainak,
lakosságának és anyagi javainak védelme érdekében, az állampolgárok honvédelmi tudatának erõsítése céljából,
a szomszédos és más országokkal való jogegyenlõség és egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása alapján,
más államok ellen irányuló erõszak alkalmazásától vagy az ezzel való fenyegetéstõl tartózkodva,
az államok közötti viták békés megoldására törekedve, a háborút, mint a viták megoldásának eszközét elutasítva,
a független demokratikus jogállam mûködése követelményeinek, továbbá
az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában, a szövetségi és más nemzetközi szerzõdésekben foglaltaknak megfelelõen,
az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint
54. cikk (4) bekezdése alapján a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ
A HONVÉDELEM ALAPJAI

I. FEJEZET
A HONVÉDELMI KÉPESSÉG BIZTOSÍTÉKAI, A HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A HONVÉDELEMBEN
KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEK

1. § (1) A honvédelem nemzeti ügy.
(2) Magyarország a nemzeti és szövetségi védelmi képességének fenntartásában és fejlesztésében a saját erejére:

nemzetgazdaságának erõforrásaira, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) felkészültségére és
elszántságára, a rendvédelmi és más szervek közremûködésére, állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias
elkötelezettségére és áldozatkészségére, továbbá a szövetséges államok és fegyveres erõik együttmûködésére és
segítségnyújtására épít.

(3) A honvédelemre való felkészülésben és a honvédelmi feladatok végrehajtásában e törvényben meghatározott
keretek között a törvény alapján létrehozott jogalanyok és minden Magyarországon tartózkodó ember
a szolgáltatások, az állampolgárok pedig a személyes szolgálat teljesítésével vesznek részt.

(4) A honvédelmi kötelezettségek teljesítése az érintettek számára békében nem okozhat aránytalan megterhelést vagy
hátrányt.

1. A hadkötelezettség

2. § (1) A katonai szolgálati kötelezettség járulékos kötelezettségét képezi
a) az adatszolgáltatási,
b) a bejelentési,
c) a megjelenési
kötelezettség (a katonai szolgálati kötelezettség és a járulékos kötelezettségek együtt: hadkötelezettség).

(2) Törvény határozza meg a hadkötelezettséggel összefüggõ adatszolgáltatási, bejelentési és megjelenési
kötelezettségre, a nyilvántartásra és a sorozásra, valamint a honvédelmi célú adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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2. A katonai szolgálati kötelezettség

3. § A katonai szolgálatot a Honvédség szervezeteinél kell teljesíteni.

3. A fegyveres és a fegyver nélküli katonai szolgálat

4. § (1) A fegyveres katonai szolgálat célja a nemzeti és szövetségi védelmi feladatok végrehajtása érdekében a hadkötelesek
kiképzése, felkészítése a katonai feladatokra és a Honvédség védelmi képességének erõsítése. A fegyver nélküli
katonai szolgálat célja a Honvédség fegyverhasználat nélküli feladataiban történõ közremûködés és az ehhez
szükséges felkészítés.

(2) A katonai szolgálat teljesítésére kötelezett (a továbbiakban: hadköteles) fegyver nélküli katonai szolgálatot csak az azt
engedélyezõ jogerõs határozat alapján teljesíthet.

(3) A fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítõ a katonai szolgálat megkezdésekor a következõ katonai esküt teszi le:
„Én, ........................... esküszöm, hogy Magyarországot a törvények betartásával, a fegyver nélküli katonai szolgálat
követelményeinek megfelelõen híven szolgálom.”
(Az esküt tevõ egyéni meggyõzõdése szerint)
„Isten engem úgy segéljen!”

(4) A parancsnoknak törekednie kell arra, hogy a fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítõ katonát a fegyveres
érintkezésbõl kivonja.

(5) A fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítõ katona a katonai szervezetek fegyveres tevékenységet nem igénylõ
beosztásaiban teljesít szolgálatot.

(6) A fegyver nélküli katonai szolgálatot ellátó katonát e szolgálat ellátására kell kiképezni.

4. Behívás és bevonulás katonai szolgálatra

5. § (1) A behívásra tervezhetõ létszámot, a katonai szolgálat idõtartamát, a katonai szolgálatra való behívás idõpontjait
a honvédelemért felelõs miniszter rendeletben állapítja meg, a hadköteleseket fogadó katonai szervezeteket pedig
a Honvéd Vezérkar fõnöke jelöli ki.

(2) A hadkötelesek behívása behívóparanccsal történik, amelyet a katonai igazgatás területi szerve a behívottnak
kézbesít.

(3) A behívásra kerülõket a katonai igazgatás területi szerve a Honvédség szervezeteinek igénye alapján választja ki
a katonai szolgálatra alkalmas hadkötelesek közül. A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére engedélyt kapott
hadköteles katonát a jogerõs határozatot követõ 15 napon belül szolgálatra be kell hívni.

(4) Nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles,
a) aki 18. életévét nem töltötte be, annak betöltéséig
b) aki katonai szolgálatra alkalmatlan,
c) aki saját háztartásában három vagy ennél több kiskorú vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt

gyermek eltartásáról gondoskodik. E rendelkezés alkalmazása szempontjából nevelt gyermek az, akit
a hadköteles legalább egy éve tart el saját háztartásában,

d) aki a vele közös háztartásban élõ állandó ápolásra, vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát, 
élettársát egyedül ápolja, gondozza,

e) aki a vele közös háztartásban élõ kiskorú gyermekét egyedül tartja el,
f) akit országgyûlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselõjelöltként, polgármesterjelöltként,

kisebbségi önkormányzati képviselõjelöltként nyilvántartásba vettek vagy megválasztottak, a jelöltsége, vagy
mandátuma, megbízatása fennállásáig,

g) aki meghagyásban részesült,
h) aki a Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos vagy szerzõdéses állományú tagja,
i) akinek közös háztartásban élõ házastársa katonai szolgálatot teljesít, továbbá
j) aki a korábban hatályos szabályok szerint a polgári szolgálat idõtartamát már teljesítette,
k) aki potenciális hadköteles annak az évnek december 31-tõl, amelyben 40. életévét betölti,
l) aki kiképzett tartalékos a hivatásos katonai szolgálat felsõ korhatárának betöltésétõl.
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6. § (1) A hadköteles a katonai igazgatás területi szerve által kiadott behívóparancsra, az abban megjelölt okirataival,
meghatározott idõpontban és helyre köteles a katonai szolgálat teljesítése céljából bevonulni.

(2) A járóképes hadköteles a behívóparancsnak akkor is köteles eleget tenni, ha a katonai szolgálatra való bevonulását az
idõközben keletkezett múló fogyatékossága vagy megbetegedése nehezíti.

(3) A hadköteles – járóképtelensége esetén – az akadályoztatását köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a katonai
igazgatás illetékes területi szervének.

(4) A bejelentéshez csatolni kell a kezelõorvos, vagy a hadkötelest gyógykezelésben részesítõ intézet igazolását. Az
igazolásnak tartalmaznia kell a gyógyulás várható idõpontját is.

(5) Bevonuláskor a hadköteles külföldre utazásra jogosító összes okmányát a bevonulás helyén a katonai igazgatás
területi szervének képviselõje a fogadó katonai szervezet részére átadja. A katonai szolgálat teljesítése alatt az
okmányokat az állományilletékes katonai szervezet õrzi. Az átvett okmányokat a leszereléssel egyidejûleg a leszerelt
részére vissza kell adni.

(6) A hadköteles katonai szolgálata akkor kezdõdik, amikor õt a katonai igazgatás területi szervétõl a katonai szervezet
képviselõje átvette.

(7) Az átvétel elõtt a hadkötelest – kérésére – orvosi vizsgálatnak kell alávetni.

5. A katonai szolgálat félbeszakítása

7. § (1) Az állományilletékes parancsnok félbeszakítja azon hadköteles katona szolgálatát,
a) akinek megelõzõ védelmi helyzet idején, 30 napon túl gyógyuló betegségét a katonai szolgálat alatt állapították

meg, betegsége megszûnéséig;
b) akinek az 5. § (4) bekezdésének d) és e) pontja szerinti kötelezettségét a bevonulása után állapították meg,

e kötelezettsége fennállásáig;
c) akinek elõzetes letartóztatását rendelték el.

(2) A katonai szolgálatot legkésõbb az arra vonatkozó határozat kézhezvételétõl számított 8. napon kell félbeszakítani.
(3) A katonai szolgálat félbeszakítása iránti kérelemhez a félbeszakítás okát bizonyító okiratot csatolni kell.
(4) A katonai szolgálatnak az (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség miatti félbeszakítását a katona vagy az

eltartásra szoruló hozzátartozó kezdeményezheti az állományilletékes parancsnoknál.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti félbeszakítás a katonai büntetõeljárásban elrendelt elõzetes letartóztatás esetén az

ügyész javaslatára mellõzhetõ.
(6) Akinek a katonai szolgálatát félbeszakították, azt a szolgálatból el kell bocsátani. A félbeszakítás tartama a katonai

szolgálat idejébe nem számít be.
(7) A katonai igazgatás területi szervének vezetõje a katonai szolgálat félbeszakítását megszünteti, ha tudomására jut,

hogy a félbeszakítás oka már nem áll fenn, vagy, ha a családfenntartói okból adott kedvezmény esetén a hadköteles
a családfenntartói kötelezettségét önhibájából nem teljesíti.

6. Leszerelés a katonai szolgálatból

8. § (1) A katonai szolgálat idõtartamának letöltése után a hadkötelest az állományilletékes parancsnok parancsban leszereli.
(2) Az állományilletékes parancsnok saját hatáskörében, soron kívül leszereli a hadkötelest, ha

a) megszületett a harmadik gyermeke és fennállnak az 5. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek
a letöltött szolgálati idõtõl függetlenül, haladéktalanul,

b) katonai szolgálatra való végleges alkalmatlanságát – szükséges gyógykezelést követõen – állapították meg,
a megállapítást követõ 8 napon belül,

c) szabadságvesztés büntetése végrehajtását a bíróság nem katonai büntetés-végrehajtási szervezetben rendelte
el, amennyiben annak végrehajtása nem halasztható el, vagy

d) az 5. § (4) bekezdés k) és l) közül a rá vonatkozó korhatárt elérte.

7. A fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése

9. § (1) Fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése iránti kérelmet a sorozásig lehet benyújtani. E határidõ jogvesztõ.
(2) A kérelmet a katonai igazgatás területi szervének vezetõjéhez kell benyújtani. Az a hadköteles, akinek a fegyver nélküli

katonai szolgálat teljesítésére irányuló kérelmét elutasították, újabb kérelmet nem nyújthat be.
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10. § (1) A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó engedély iránti kérelmet a katonai igazgatás területi
szervének vezetõje annak beérkezésétõl számított 8 napon belül bírálja el.

(2) A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó engedély iránti kérelmet el kell utasítani,
ha a körülményekbõl a lelkiismereti okra való hivatkozás alaptalansága megállapítható.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából lelkiismereti oknak kell tekinteni minden olyan indokot, amely összefügg
a kérelmezõ személyiségét meghatározó valamely lényeges vallási, erkölcsi vagy egyéb természetû meggyõzõdéssel.

(4) A katonai igazgatás területi szerve vezetõjének határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.
(5) A fegyver nélküli katonai szolgálat iránti kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétõl számított 5 napon

belül annak megváltoztatása iránt a hadköteles bírósághoz fordulhat. A kérelmet a bíróság soron kívül, nemperes
eljárásban bírálja el.

8. A polgári védelmi kötelezettség

11. § (1) A polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek humanitárius feladatokat látnak el,
fegyveres vagy súlyos erõszakos cselekmények elhárítására nem használhatók fel.

(2) A fegyveres összeütközés miatt szükséges polgári védelmi feladatok ellátásának célja a lakosság életének megóvása,
az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásának leküzdésére és
a túlélés feltételeinek megteremtésére.

(3) A fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok:
a) riasztás,
b) kiürítés és befogadás,
c) óvóhelyek létesítése, fenntartása, mûködtetése,
d) elsötétítési rendszabályok kidolgozása, alkalmazása,
e) a lakosság és a lakosság ellátásához szükséges nemzetgazdasági javak mentése,
f) elsõsegélynyújtás, lelki gondozás,
g) tûzoltás,
h) a veszélyes területek felderítése és megjelölése,
i) vegyi- és sugármentesítés, fertõtlenítés és hasonló óvintézkedések,
j) szükségelszállásolás és ellátás,
k) szükségintézkedések a hadmûveletek által sújtott területek rendjének helyreállítására és fenntartására,
l) a létfontosságú közmûvek mûködési feltételeinek gyors helyreállítása,
m) a halottakkal kapcsolatos halaszthatatlan járvány- és közegészségügyi, továbbá kegyeleti és egyéb

adminisztrációs feladatok ellátása,
n) közremûködés a lakosság túléléséhez szükséges nélkülözhetetlen létesítmények mûködõképességének

fenntartásában,
o) a fenti feladatok végrehajtásához szükséges további kiegészítõ tevékenységek, ideértve többek között

a tervezést és szervezést.
(4) Fegyveres összeütközésesek idején az e törvényben meghatározott polgári védelmi feladatok elsõdlegességet

élveznek minden más polgári védelmi feladattal szemben.
(5) A törvényben meghatározott hivatásos katasztrófavédelmi szerveket, valamint polgári védelmi szervezeteket ki kell

képezni, illetve fel kell készíteni a fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok
ellátására.

(6) A fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokkal összefüggõ felkészítésre,
végrehajtásra, valamint készletképzésre vonatkozó részletes követelményeket az ország fegyveres védelmi terve
tartalmazza.

9. A honvédelmi munkakötelezettség

12. § (1) Az ország mûködõképességének fenntartása és helyreállítása érdekében a kötelezett tartós vagy idõleges honvédelmi 
munkakötelezettség keretében, képességeinek és egészségi állapotának megfelelõ fizikai vagy szellemi munkát
teljesít a számára kijelölt munkahelyen.

(2) Mentes a honvédelmi munkakötelezettség alól:
a) a várandós nõ, a terhesség megállapításától kezdve,
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b) az anya, a gyermek 3 éves koráig,
c) aki a vele közös háztartásban élõ, állandó ápolásra, vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy

házastársát, élettársát egyedül ápolja, gondozza,
d) az az egyedül élõ, aki kiskorú gyermeket tart el saját háztartásában,
e) akit fontos közérdekbõl a kötelezettség alól külön eljárásban mentesítenek,
f) a szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi,
g) a 65. életévét betöltött férfi és az 55. életévét betöltött nõ.

(3) A honvédelmi munkakötelezettség nem terjed ki a Honvédség tényleges állományú tagjaira, kormánytisztviselõire
és közalkalmazottaira, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjaira, kormánytisztviselõire,
köztisztviselõire és közalkalmazottaira.

10. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség

13. § (1) A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kiterjed
a) meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére vagy a szolgáltatás igénybevételének tûrésére,
b) valamely tevékenységtõl való tartózkodásra,
c) az igénybevételhez szükséges elõkészületi tevékenységre,
d) az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatok közlésére
[a továbbiakban az a)–d) pontban foglaltak együtt: szolgáltatás].

(2) Ha a honvédelem érdeke és a honvédelmi feladatok ellátása más módon nem, vagy nem megfelelõ idõben, vagy csak
aránytalanul nagy ráfordítással elégíthetõ ki, szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani:
a) a Honvédség és a rendvédelmi szervek mûködéséhez szükséges anyagi javakat és szolgáltatásokat,
b) az ország kormányzati és közigazgatási rendszerének zavartalan mûködését,
c) a nemzetgazdaság mûködõképességét, szükség esetén a mûködõképesség helyreállítását,
d) a fegyveres összeütközések idõszakának polgári védelmi feladatai ellátását,
e) az idõszakos egészségügyi feladatok ellátását,
f) a szövetségi kötelezettség alapján feladatot végrehajtó szövetséges fegyveres erõk ellátását.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében, már békeidõszakban elrendelhetõ
a szolgáltatásra kötelezett részére:
a) a honvédelmi célból igénybevételre kijelölt ingatlanok, továbbá ingó dolgok adataiban történt változások

bejelentése, valamint igénybevételre alkalmas állapotban tartása,
b) a gazdaság mûködõképességének fenntartásához, a lakosság alapellátásához szükséges tartalékok és készletek

képzése,
c) a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges elõkészületi tevékenység, ideértve a tervezési feladatokat és a szervezetek

létrehozását is,
d) a bejelentések valódisága, a szolgáltatások teljesíthetõsége céljából végrehajtásra kerülõ helyszíni ellenõrzésben

való közremûködés, az ellenõrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése,
e) a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a védelmi igazgatás mûködéséhez, gyakorlataihoz, kiegészítéséhez

szükséges ingatlanok és ingó dolgok ideiglenes igénybevétele.
(4) A szolgáltatás igénybevételének elrendelésekor figyelembe kell venni a közigazgatási, a közszolgáltatási, valamint

a közellátási szempontokat, továbbá a szolgáltatásra kötelezett méltányos érdekeit.

14. § (1) A szolgáltatások igénybevételét elrendelheti
a) az ország egész területére, vagy több megyét érintõ részére a Kormány, vagy a Kormány felhatalmazása alapján

az adott tevékenységért felelõs miniszter,
b) illetékességi területén a megyei, fõvárosi (a továbbiakban együtt: megyei) védelmi bizottság elnöke, valamint

a polgármester,
c) a törvényben meghatározott esetben és feltételek szerint a katonai igazgatás területi szervének vezetõje

[a továbbiakban az a)–c) pontban felsoroltak együtt: igénybevételi hatóság].
(2) A Kormány rendeletében meghatározott eljárási szabályok szerint elrendeli

a) a honvédelem szempontjából fontos, országos jelentõségû szolgáltatások teljesítését,
b) a szövetséges fegyveres erõkkel történõ hazai együttmûködés esetében, ellátásuk céljából a gazdasági és anyagi

szolgáltatási kötelezettséget.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 89. szám 25641



(3) A tevékenységért felelõs miniszter a rendeletében meghatározott anyagi szabályok szerint elrendeli a Kormány
hatáskörébe nem tartozó, országos jelentõségû termelési, ellátási szolgáltatások, valamint az infrastrukturális
hálózatok elõkészítését és igénybevételét.

(4) A megyei védelmi bizottság elnöke 
a) elrendeli a területi közigazgatás mûködéséhez szükséges ingók és ingatlanok igénybevételét,
b) megállapítja a területi jellegû szolgáltatások és a szolgáltatásra kötelezettek körét, valamint elrendeli

a szolgáltatás igénybevételét,
c) elrendeli a Honvédség és a rendvédelmi szervek mûködéséhez szükséges ingók és ingatlanok igénybevételét.

(5) A polgármester
a) elrendeli a települési közigazgatás mûködéséhez és a lakosság polgári védelméhez, ellátásához szükséges

szolgáltatások teljesítését,
b) igénybe veszi a személyek vagy dolgok elhelyezésére szolgáló ingatlanokat,
c) dönt minden olyan esetben, amely nem tartozik más igénybevételi hatóság hatáskörébe.

(6) A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére biztosított technikai eszközökkel kapcsolatos szolgáltatás
elrendelésére a katonai igazgatás területi szervének vezetõje jogosult.

(7) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején, ha az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igénybevételi hatóság
intézkedésének idõigénye miatt a honvédségi érdekek sérelmének súlyos és közvetlen veszélye áll fenn, az illetékes
katonai szervezet parancsnoka közvetlenül a szolgáltatásra kötelezettel közölt határozattal elrendelheti
a gépjármûvek, mûszaki munkagépek, üzemanyag-technikai eszközök, valamint a szükséges üzemanyag
igénybevételét.

15. § (1) Mentes a szolgáltatás alól:
a) az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság, a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Állami Számvevõszék, az Alapvetõ Jogok

Biztosának munkaszervezete, a Miniszterelnökség, a minisztériumok, a Kúria, a Legfõbb Ügyészség és a Magyar
Nemzeti Bank,

b) a Honvédség és a rendvédelmi szervek,
c) a közigazgatási, bírósági és ügyészségi szervek alaprendeltetésük, valamint honvédelmi feladataik ellátásához

szükséges mértékben,
d) az egyházak azon dolgok és jogok tekintetében, amelyek közvetlenül az egyházi, hitéleti feladatokat szolgálják,
e) az országgyûlési képviselettel rendelkezõ pártok, az országgyûlési képviseleti tevékenységhez szükséges

mértékben,
f) az országos munkavállalói és munkaadói érdekképviseleti szervezetek országos szövetségei azon dolgok és jogok 

tekintetében, amelyek érdekképviseleti feladatuk ellátásához nélkülözhetetlenek,
g) azok a közforgalmú személyszállító, továbbá árufuvarozó szervezetek – ideértve a légi személyszállítást és légi

árufuvarozást ellátó szervezeteket is –, amelyeket e tevékenység végzésére hoztak létre, vagy amelyek
e tevékenységet szerzõdés alapján végzik, a létfontosságú közlekedés és szállítás fenntartásához szükséges
mértékben, valamint a léginavigációs szolgáltatást ellátó szervezet,

h) a közszolgáltató vagy közüzemi tevékenységet folytató szervezetek vagy személyek, különösen az áram-, víz-,
gáz-, távhõszolgáltatást, szennyvízelvezetést, kommunálishulladék-eltávolítást végzõk, és ezek üzemvitelét
biztosító üzemek, a rendeltetésszerû feladataik teljesítéséhez nélkülözhetetlen mértékben, beleértve a hozzájuk
tartozó védõ és biztonsági területeket is,

i) a lakosság létfenntartása szempontjából nélkülözhetetlen egyéb termelési és szolgáltatási tevékenységet
végzõk, ha mentesítésben részesültek.

(2) A tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi
hatóság által kiadott mûködési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltatók) e minõségükben; a gyógyszertárak,
valamint ezek egészségügyi célt szolgáló berendezései csak egészségügyi szolgáltatás céljára vehetõk igénybe.

16. § (1) A szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni hátrányért – a törvényben meghatározott esetek kivételével –
kártalanítás jár.

(2) E törvény eltérõ rendelkezésének hiányában a károk megtérítésére a polgári jog szabályai az irányadók.
(3) Nem jár kártalanítás, ha

a) az igénybevétel nem akadályozta a szolgáltatás tárgyának rendeltetésszerû használatát,
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b) a kár az igénybevételtõl függetlenül is bekövetkezett volna,
c) a kárt idegen hatalom a fegyveres összeütközés során okozta, vagy a kár ezzel közvetlen összefüggésben

a katonai szükségszerûség miatt következett be.

17. § (1) Az elsõfokú kártalanítási eljárás lefolytatására és a kártalanítás összegének megállapítására a szolgáltatást elrendelõ
igénybevételi hatóság jogosult.

(2) A tevékenységért felelõs miniszter által elrendelt szolgáltatás esetén a miniszter, vagy a Kormány által elrendelt
szolgáltatás esetén az államháztartásért felelõs miniszter folytatja le az elsõfokú eljárást. A Kormány vagy
a tevékenységért felelõs miniszter által elrendelt szolgáltatásért járó kártalanítás összegét megállapító határozat ellen
fellebbezésnek nincs helye.

(3) A polgármester által elbírált kártalanítási eljárásban a fellebbezést a megyei védelmi bizottság elnöke bírálja el.
(4) A (2) és (3) bekezdésben nem szabályozott esetben a fellebbezést a honvédelemért felelõs miniszter irányítása alá

tartozó, kormányrendeletben meghatározott szerv vezetõje bírálja el.
(5) A kártalanítás ügyében hozott közigazgatási határozat ellen a határozatot sérelmezõ fél 30 napon belül keresettel

fordulhat a bírósághoz.

11. A honvédelemben közremûködõ szervek

18. § (1) A rendvédelmi szervek a jogszabályban meghatározott hatáskörükben, illetékességi területükön:
a) ellátják a honvédelem érdekében meghatározott feladataikat,
b) ellátják a részükre kijelölt személyek és létesítmények védelmét,
c) támogatják a Honvédséget egyes feladatainak végrehajtásában,
d) részt vesznek a fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátásában,
e) közremûködnek a rendkívüli intézkedések végrehajtásában,
f) együttmûködnek a helyi védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában.

(2) A honvédelemi felkészülés egyes feladatainak ellátásában részt vesznek:
a) az önálló szabályozó szervek,
b) a központi államigazgatási szervek,
c) a települési önkormányzatok irányítása alatt álló szervek,
d) a bírósági és az ügyészi szervezet,
e) az egészségügyi szolgáltatók és gyógyszerellátást végzõ szervek,
f) az oktatási, kulturális, tudományos intézmények,
g) a mûsorszóró rádió- és televízióállomások, a nemzeti hírügynökség,
h) a közlekedési, szállítási, elektronikus hírközlési, informatikai szervek és a posta szervei,
i) a Magyar Nemzeti Bank,
j) a közellátást, illetve a közüzemi szolgáltatást végzõ szervek, továbbá
k) minden olyan szerv, amely jogszabály alapján honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség

teljesítésében való közremûködésre köteles.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt szervek az ott meghatározott feladataik végrehajtása keretében, mûködési területükön

a) felkészülnek a jogszabályban meghatározott honvédelmi feladataik teljesítésére,
b) folyamatosan biztosítják a honvédelmi célú mûködésük feltételeit, beleértve az ehhez szükséges tervezési és

elõkészületi tevékenységet is,
c) gondoskodnak a lakosság fegyveres összeütközések idején történõ védelmérõl, ellátásáról és a nélkülözhetetlen

közüzemi szolgáltatások fenntartásáról,
d) ellátják a fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladataikat,
e) közremûködnek a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában, szükség esetén a riasztásában,
f) teljesítik gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségeiket,
g) közremûködnek a különleges jogrend idején kiadott rendeletek és intézkedések végrehajtásában.

(4) A társadalmi szervezetek, egyházak és karitatív szervezetek – önkéntes alapon – a védelmi igazgatás szervei által
koordináltan vehetnek részt a honvédelmi feladatok ellátásában.
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II. FEJEZET
A HONVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA

12. Az Országgyûlés

19. § (1) Az Országgyûlés állapítja meg
a) Magyarország biztonság- és védelempolitikájának alapelveit, valamint az azokban elõírt feladatok

végrehajtásának fõbb irányait és feltételeit,
b) a Honvédség részletes bontású létszámát, fõbb haditechnikai eszközeit és biztosítja az ezekhez szükséges anyagi

forrásokat.
(2) Az Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Honvédség

feladatainak megvalósítását, felkészültsége és felszereltsége színvonalát, a rendelkezésre bocsátott anyagi
erõforrások felhasználását.

(3) Az Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága a Honvéd Vezérkar fõnökének jelölt személyt kinevezése
elõtt meghallgatja, és alkalmasságáról véleményt nyilvánít.

(4) A honvédelemért felelõs miniszter a Honvédséget érintõ jogszabályok tervezeteit – azok államigazgatási
egyeztetésével egyidejûleg – az Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága tagjai részére elektronikus
úton tájékoztatásul megküldi.

13. A köztársasági elnök

20. § (1) A köztársasági elnök a honvédelemért felelõs miniszter elõterjesztésére
a) jóváhagyja az ország fegyveres védelmének tervét,
b) kinevezi és felmenti a Honvéd Vezérkar fõnökét,
c) az egységek és ezek elöljáró parancsnokságai, vagy a vezetõ szervek részére okirattal csapatzászlót adományoz.

(2) Az adományozó, vagy nevében képviselõje a csapatzászlóra az átadás alkalmával zászlószalagot köt.
(3) A köztársasági elnök a Honvédség mûködését érintõ bármely ügyben tájékoztatást kérhet a Kormánytól.
(4) A köztársasági elnök e § szerinti döntéseihez és intézkedéseihez ellenjegyzés nem szükséges.

14. A Kormány

21. § (1) A Kormány Magyarország védelmi felkészültségének biztosítása céljából
a) meghatározza a honvédelemért felelõs miniszter honvédelmi-ágazati irányítási, valamint a Honvédség

irányításával és vezetésével kapcsolatos feladatait,
b) az Országgyûlés elé terjeszti a biztonság- és védelempolitikai alapelvekrõl szóló határozati javaslatot,
c) összehangolja a katonai mûveletek teljesítésével összefüggõ kormányzati feladatokat,
d) meghatározza a nemzetgazdaság honvédelmi célú felkészítésével kapcsolatos követelményeket, az ország

védelmi célú tartalékait, hadiipari kapacitását, valamint az infrastruktúra honvédelmi célú felkészítésének,
fejlesztésének és védelmének állami feladatait, dönt a gazdaság mozgósításáról,

e) meghatározza és összehangolja a miniszterek és – az autonóm államigazgatási szervek kivételével – a központi
államigazgatási szervek, valamint a honvédelemben közremûködõ egyéb szervek honvédelmi feladatait,

f) gondoskodik a Kormány békétõl eltérõ, valamint a Honvédelmi Tanács mûködésének feltételeirõl,
g) gondoskodik Magyarország honvédelmi igazgatási szervei által folytatott döntés-elõkészítés és döntéshozatal,

valamint az f) pontban meghatározott feladat info-kommunikációs támogatásáról, az e feladatokkal összefüggõ
minõsített információ biztonságos tárolásáról, továbbításáról,

h) gondoskodik az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Válságreagálási Rendszerének
nemzeti alkalmazásáról, továbbá létrehozza és irányítja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló
nemzeti intézkedések rendszerét,

i) meghatározza a fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi felkészítés feladatait,
j) a köz- és a felsõoktatás keretein belül gondoskodik a honvédelmi nevelés programjának végrehajtásáról.

(2) A Honvédség mûködésének irányítása körében a Kormány dönt különösen
a) a Honvédség irányításának és felsõ szintû vezetésének rendjére vonatkozó szabályokról,
b) a Honvédség területi elhelyezésének, felszerelésének, felkészítésének alapvetõ követelményekrõl,
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c) az ország területének hadmûveleti elõkészítésére vonatkozó feladatokról, továbbá
d) a Honvédség készenléte fokozásának elrendelésérõl.

(3) A Kormány az éves költségvetési tervben
a) megtervezi a Honvédség fenntartásának és fejlesztésének költségeit,
b) az a) pontban foglaltaktól elkülönítve tervezi a honvédelmi felkészítéssel – ezen belül a nemzetgazdaság

felkészítésével, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek, az info-kommunikációs
rendszer fenntartásával és fejlesztésével, továbbá a lakosság légi riasztásának biztosításával – kapcsolatos
költségeket, valamint gondoskodik a jóváhagyott költségvetési átcsoportosítások végrehajtásáról.

(4) A Kormány évente köteles a honvédelmi feladatok megvalósításáról, a Honvédség felkészítésérõl, állapotáról és
fejlesztésérõl beszámolni az Országgyûlésnek.

15. A honvédelemért felelõs miniszter

22. § (1) A honvédelemért felelõs miniszter a Kormánynak az ország honvédelmi, és a válságkezelés katonai feladatai
végrehajtásáért, valamint a Honvédség irányításáért és vezetéséért felelõs tagja. Felelõs a honvédelemmel
kapcsolatos kormányzati döntések elõkészítéséért és központi közigazgatási feladatainak ellátásáért, továbbá
a Honvédség rendeltetésszerû, szakszerû és jogszerû mûködését meghatározó döntések meghozataláért, e döntések
végrehajtásának irányításáért. Gyakorolja az ezzel összefüggõ azon jogokat, amelyeket az Alaptörvény, vagy törvény
nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

(2) A honvédelemért felelõs miniszter ellátja a Kormány által meghatározott honvédelmi ágazati irányítási, és
a Honvédség irányításával és vezetésével kapcsolatos feladatokat.

(3) A honvédelemért felelõs miniszter összehangolja a honvédelemben résztvevõ szervek honvédelmi
feladatokra történõ felkészítését és felügyeli tevékenységüket.

16. A miniszter

23. § (1) A miniszter a jogszabály rendelkezésének megfelelõen irányítja az alárendelt vagy felügyelete alá tartozó szervek
és a feladatkörébe tartozó szakágazatok honvédelemmel kapcsolatos tevékenységét.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak érdekében
a) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, valamint

az irányítása alá tartozó szervek és a helyi védelmi igazgatási szervek együttmûködésének rendjét,
b) a honvédelemért felelõs miniszterrel együttmûködve biztosítja a

ba) haditechnikai eszközök és anyagok kutatásában, fejlesztésében, gyártásában, a szükséges hadiipari
kapacitások biztosításában, beszerzésében, javításában, felújításában, rendszerbõl való kivonásában,
megsemmisítésében,

bb) légtér légi közlekedési és egyéb célú igénybevétele feltételeinek, valamint a polgári légiforgalmi
szolgálatok és az illetékes katonai szervezetek közötti együttmûködés szabályainak megállapításában,

bc) katonai védelem szempontjából fontos létesítmények elhelyezésében, fenntartásában, továbbá az
egészségügyi, a környezetvédelmi, a közlekedési, a hírközlési és informatikai hálózat, valamint a légi,
meteorológiai, a vegyi és sugárfigyelõ jelzõ- és riasztási rendszer mûködõképességének biztosításában

meghatározott feladatokat,
c) a hatáskörébe tartozó költségvetés keretében elkülönítetten tervezi a honvédelmi feladatok végrehajtásának

költségeit.

17. A területi és helyi igazgatás

24. § (1) A honvédelem területi és helyi igazgatása a honvédelem területi és helyi igazgatási szerveinek, valamint a katonai
igazgatás területi szerveinek a feladatkörébe tartozik.

(2) A honvédelem területi és helyi igazgatási szervei a közigazgatás részei, amelyek biztosítják a területi és helyi szinten
felmerülõ honvédelmi feladatok végrehajtását.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásának irányítására megyei és helyi védelmi bizottságok
mûködnek. A települések polgármesterei illetékességi területükön végzik a hatáskörükbe utalt honvédelmi feladatok
végrehajtásának irányítását.
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18. A megyei védelmi bizottságok

25. § (1) A megyei védelmi bizottság a Kormány irányítása alatt mûködõ közigazgatási szerv, amely az illetékességi területén
ellátja a törvényben és kormányrendeletben számára megállapított honvédelmi felkészítéssel és katasztrófa-
védelemmel kapcsolatos feladatokat. A Kormány a honvédelemért felelõs miniszter útján irányítja a megyei védelmi
bizottságok honvédelmi feladatainak végrehajtását.

(2) A megyei védelmi bizottság elnöke a honvédelmi igazgatási feladatok vonatkozásában hatósági jogkört gyakorol.
(3) A honvédelmi feladatok végrehajtásakor a rendkívüli állapot, megelõzõ védelmi helyzet, szükségállapot és váratlan

támadás idején bevezetett intézkedések végrehajtása során a megyei védelmi bizottság teljes jogkörét annak elnöke
a Honvédség állományába tartozó elnökhelyettessel egyetértésben gyakorolja.

(4) A megyei védelmi bizottság elnöke a kormánymegbízott, elnökhelyettesei a honvédelmi feladatok tekintetében
a Honvédség állományába tartozó tényleges állományú katona, a katasztrófák elleni védekezés tekintetében
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetõje. Tagjai:
a) a megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester,
b) a megyei jogú város polgármestere,
c) a katonai igazgatás területi szervének vezetõje, képviselõje,
d) a megyei, fõvárosi rendõrfõkapitány,
e) az egészségügyi államigazgatási szerv képviselõje,
f) a vízügyi igazgatási szerv képviselõje,
g) a megyei védelmi bizottság titkára.

(5) A megyei védelmi bizottság állandó meghívottja tanácskozási joggal az Országos Mentõszolgálat képviselõje.
A megyei védelmi bizottság elnöke az ülésre tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat. A helyi védelmi
bizottság feladatkörét érintõ döntésben részt vesz a helyi védelmi bizottság elnöke is.

(6) A megyei védelmi bizottság testületi szerv. Szervezeti és mûködési rendjét a honvédelemért felelõs miniszter,
valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter elõzetes hozzájárulásával maga állapítja meg.

(7) A megyei védelmi bizottság mûködési költségeinek fedezetét a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szerve részére az egyes honvédelmi feladatokra biztosított költségvetési összegbõl, céltámogatásból, az illetékességi
területhez tartozó településekre háruló honvédelmi feladatok és a lakosság létszámának arányában meghatározott
normatív állami támogatásból kell biztosítani.

26. § (1) A megyei védelmi bizottság a honvédelmi igazgatási jogkörében
a) irányítja a helyi védelmi bizottságokat,
b) irányítja a polgármesterek honvédelmi tevékenységét,
c) ellátja a hatáskörébe utalt, a fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokat,
d) egyedi határozattal megállapítja a honvédelemben közremûködõ szervek részére a honvédelmi felkészítés

követelményeit és feladatait, összehangolja azok végrehajtását,
e) kijelöli a Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a honvédelemben közremûködõ egyéb szervek

számára szükséges ingatlanokat és errõl a polgármestert értesíti,
f) megállapítja a területi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségeket,
g) biztosítja a védelmi igazgatási szervek mûködésének feltételeit, és irányítja a rendkívüli intézkedésekkel

hatáskörébe utalt feladatok végrehajtását,
h) a honvédelmi felkészítés feladatainak gyakorlása és ellenõrzése céljából a Kormány jóváhagyásával gyakorlatot

vezethet a polgármesterek, valamint a honvédelemben közremûködõ szervek közremûködésével.
(2) A megyei védelmi bizottság elnöke a védelmi igazgatási feladatait a Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szervének közremûködésével látja el. A honvédelmi feladatok ellátása érdekében, a szükséges
mértékben, munkaidõ-korlátozás nélkül a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének
kormánytisztviselõje és munkavállalója rendkívüli munkavégzésre kötelezhetõ.
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19. A helyi védelmi bizottság

27. § (1) A fõváros kerületeiben, a megyei jogú városokban és a megyei védelmi bizottság által kijelölt városokban helyi
védelmi bizottság mûködik.

(2) A helyi védelmi bizottság illetékességi területét (a továbbiakban: honvédelmi körzet) a közigazgatás rendszerének,
valamint az érintett polgármesterek véleményének figyelembevételével a megyei védelmi bizottság állapítja meg.

(3) A honvédelmi körzetben levõ települések polgármestereit a helyi védelmi bizottság munkájában tanácskozási jog
illeti meg.

(4) A helyi védelmi bizottság testületi szerv. A helyi védelmi bizottság elnöke a megyei jogú város, a város, a fõvárosi
kerület polgármestere, elnökhelyettesei a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv területi szervének vezetõje által kijelölt személy, a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség
állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona. Tagjai:
a) a megyei jogú városban, a városban, a fõvárosi kerületben a jegyzõ,
b) a honvédelmi körzethez tartozó polgármesterek által megválasztott polgármester,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kivételével a rendvédelmi szervek és a központi államigazgatási szervek

területi szerveinek a honvédelmi körzet szerint illetékes vezetõje, valamint a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének képviselõje.

28. § (1) A helyi védelmi bizottság a megyei védelmi bizottság irányítása alatt mûködõ közigazgatási szerv, amely a honvédelmi 
körzetben irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés helyi feladatainak végrehajtását.

(2) A helyi védelmi bizottság
a) irányítja és összehangolja a Honvédség hadkiegészítésével összefüggõ közigazgatási feladatok elõkészítését,

végrehajtását,
b) közremûködik a honvédelmi körzetben mûködõ szervek honvédelmi feladatainak irányításában,
c) összehangolja a honvédelmi körzetre háruló gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítését,
d) irányítja a honvédelmi körzet honvédelmi feladataihoz szükséges tájékoztatási rendszer kialakítását és

mûködését,
e) közremûködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekbõl adódó feladatok végrehajtásában,
f) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelõzõ védelmi helyzet és váratlan támadás idején szervezi és

összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat.
(3) A helyi védelmi bizottság kiadásainak és mûködési költségeinek fedezetét a fõvárosi kerület, a megyei jogú város,

a város önkormányzata részére az egyes honvédelmi feladatokra biztosított költségvetési összegbõl, céltámogatásból, 
illetve a honvédelmi körzethez tartozó településekre háruló honvédelmi feladatok és a lakosság létszámának
arányában meghatározott normatív állami támogatásból kell biztosítani.

(4) A helyi védelmi bizottság testületi szerv. Szervezeti és mûködési rendjét maga állapítja meg, melyhez a megyei
védelmi bizottság elõzetes hozzájárulása szükséges.

20. A polgármester

29. § (1) A polgármester illetékességi területén ellátja a honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy
kormányrendeletben számára megállapított feladatokat, irányítja és összehangolja azok végrehajtását.

(2) A polgármester a honvédelmi feladatok végrehajtása céljából
a) biztosítja a honvédelmi kötelezettségekkel összefüggõ hatósági, vagy más közigazgatási feladatok

végrehajtásához szükséges feltételeket,
b) szervezi és irányítja a Honvédség hadkiegészítésével kapcsolatos közigazgatási feladatokra való felkészülést és

azok végrehajtását,
c) összehangolja a honvédelemben közremûködõ települési szervek tevékenységét,
d) elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítését,
e) részt vesz a honvédelmi körzet honvédelmi feladataihoz szükséges tájékoztatási rendszer mûködtetésében,
f) irányítja a rendkívüli intézkedésekbõl eredõ feladatok végrehajtását,
g) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelõzõ védelmi helyzet, valamint váratlan támadás idején

irányítja a hatáskörébe utalt, a fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok
ellátását, és az azokra történõ felkészülést,

h) közremûködik a gazdaságfelkészítés és -mozgósítás helyi feladatainak szervezésében és ellátásában.
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(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a helyi védelmi bizottság
rendelkezései szerint együttmûködik más települések polgármestereivel.

(4) A polgármester a védelmi igazgatási feladatait fõvárosi kerületben, városban, községben a jegyzõ vagy a körjegyzõ,
valamint a polgármesteri hivatal közremûködésével látja el. A honvédelmi feladatok ellátása érdekében, a szükséges
mértékben, munkaidõ-korlátozás nélkül a polgármesteri hivatal minden köztisztviselõje, közalkalmazottja,
munkavállalója rendkívüli túlmunkára kötelezhetõ.

(5) A polgármester e §-ban meghatározott feladatának végrehajtásához szükséges költségek és kiadások fedezetére
állami támogatás biztosítható.

III. FEJEZET
A HONVÉDELMI TANÁCS

21. A Honvédelmi Tanács hatásköre

30. § (1) A Honvédelmi Tanács az Alaptörvényben meghatározott feladatain túl
a) meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit,
b) a békeszerzõdés kivételével megköti a nemzetközi szerzõdéseket,
c) gondoskodik a nemzetközi szerzõdésen alapuló szövetségi kötelezettségvállalásból eredõ feladatok ellátásáról,
d) feloszlatja az Alaptörvénnyel vagy a Honvédelmi Tanács rendeletével ellentétesen mûködõ képviselõ-testületet,
e) meghatározza a közigazgatás területszervezésének rendkívüli rendszerét,
f) közkegyelmet gyakorol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a Honvédelmi Tanács ellátja és gyakorolja az Országgyûlés feladat- és
hatáskörébe tartozó valamennyi feladat- és hatáskört, ha azokat az Országgyûlés – akadályoztatása miatt – nem
tudja ellátni vagy gyakorolni.

31. § (1) A Honvédelmi Tanács mentelmi joggal nem rendelkezõ tagját az országgyûlési képviselõkkel azonos tartalmú
mentelmi jog illeti meg.

(2) A Honvédelmi Tanács tagjai mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában rendkívüli állapot idején – függetlenül attól,
hogy az õket törvény alapján illeti meg – a Honvédelmi Tanács a jelenlévõ tagok kétharmadának a szavazatával dönt.
A mentelmi jog megsértése esetén szükséges intézkedést a Honvédelmi Tanács elnöke (a továbbiakban e fejezetben:
elnök) teszi meg.

32. § (1) A Honvédelmi Tanácsban akadályoztatása esetén
a) a köztársasági elnököt az Országgyûlés elnöke,
b) az Országgyûlés elnökét az Országgyûlés által kijelölt alelnök,
c) az Országgyûlési képviselõcsoport vezetõjét a képviselõcsoport által megválasztott, az Országgyûlés elnökénél

bejelentett képviselõ,
d) a miniszterelnököt az általa kijelölt miniszter,
e) a minisztert az államtitkár,
f) a Honvéd Vezérkar fõnökét a Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese
helyettesíti.

(2) Az elnök, vagy a Honvédelmi Tanács tagja akkor van akadályoztatva, ha
a) megbízatása a törvényben meghatározott okból megszûnik,
b) külföldön tartózkodik,
c) feladatkörének ellátását lehetetlenné tevõ állapotba kerül,
d) az idõ rövidsége, továbbá a rendkívüli állapotot kiváltó események miatt a Honvédelmi Tanács munkájában való

részvétele lehetetlenné válik.
(3) Az akadályoztatás tényét, továbbá a helyettesítés indokoltságát a Honvédelmi Tanács állapítja meg.

22. A Honvédelmi Tanács mûködése

33. § (1) A Honvédelmi Tanács az Alaptörvény és e törvény keretei között megállapítja ügyrendjét.
(2) A Honvédelmi Tanács a hatáskörét – az elnök vezetésével – testületként gyakorolja.
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(3) A Honvédelmi Tanács a döntéseit zárt ülésen hozza.
(4) A Honvédelmi Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
(5) A Honvédelmi Tanács határozatának érvényességéhez – a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó döntés

kivételével – a jelen lévõ tagok több mint a felének a szavazata szükséges. Szavazategyenlõség esetén az elnök
szavazata dönt.

(6) A Honvédelmi Tanács tagját akkor is csak egy szavazat illeti meg, ha az általa betöltött tisztségek alapján több funkció
gyakorlására jogosult, vagy mást is helyettesít.

34. § (1) Rendkívüli vagy azonnali döntést igénylõ esetben a Honvédelmi Tanács ülésen kívül is határozhat. Ilyenkor
a Honvédelmi Tanács tagjai írásban, távbeszélõn vagy az információátvitel más módján közlik állásfoglalásukat az
elnökkel. A szóbeli közlést jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

(2) A Honvédelmi Tanács ülésen kívül hozott döntésének érvényességéhez a Honvédelmi Tanács tagjai több mint
a felének egyetértése szükséges.

(3) A Honvédelmi Tanács a soron következõ ülésen felülvizsgálja az ülésen kívüli döntés indokoltságát és jogszerûségét,
egyidejûleg dönt az alkalmazott intézkedés felfüggesztésérõl, vagy hatályának meghosszabbításáról.

(4) A Honvédelmi Tanács döntését az Országgyûlés, az elnök, vagy a Honvédelmi Tanács tagja kezdeményezheti.
(5) A Honvédelmi Tanács döntéseit az elnök és a miniszterelnök írja alá.

MÁSODIK RÉSZ
A HONVÉDSÉG

IV. FEJEZET
A HONVÉDSÉG JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI

35. § (1) A Honvédség polgári irányítás alatt álló, függelmi rendszerben mûködõ, békében az önkéntességen, rendkívüli
állapotban és megelõzõ védelmi helyzetben az önkéntességen és az általános hadkötelezettségen alapuló állami
szervezet. Egyes szervei törvényben meghatározott katonai igazgatási feladatokat is ellátnak.

(2) A Honvédség a feladatait a honvédelemben közremûködõ más szervekkel együttmûködve hajtja végre.

36. § (1) A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következõ feladatokat:
a) a Magyarország függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külsõ támadással

szembeni fegyveres védelme,
b) a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények õrzése és védelme,
c) a szövetségi és nemzetközi szerzõdésbõl eredõ egyéb katonai kötelezettségek – különösen a kollektív védelmi,

békefenntartó és humanitárius feladatok – teljesítése,
d) a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylõ létesítmények õrzése és védelme,
e) egyes kijelölt létesítmények õrzése és védelme,
f) részvétel a szükségállapot idején az erõszakos cselekmények elhárításában (a továbbiakban: felhasználás),
g) talált robbanótestek tûzszerészeti mentesítése, és egyéb tûzszerészeti feladatok térítés ellenében való

végrehajtása.
(2) A Honvédség fegyverhasználati jog nélkül látja el a következõ feladatokat:

a) közremûködés a katasztrófavédelemmel összefüggõ feladatok végrehajtásában,
b) katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylõ feladatok ellátása,
c) részvétel az állami protokolláris feladatok teljesítésében,
d) közremûködés a nemzetközi megállapodásban vagy jogszabályban meghatározott hadisírok, katonai és hõsi

emlékmûvek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában és a kegyeleti tevékenységben,
e) közremûködés az állami közfoglalkoztatás feladatainak végrehajtásában.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatot a Honvédség térítés ellenében láthatja el.

37. § (1) A Honvédség felhasználása esetén meg kell határozni annak célját, idõtartamát, a kirendelt erõk feladatait, létszámát
és eszközeit, fegyverzetét, továbbá földrajzilag körülírt területét. A kirendelt erõk a Honvédség állományába tartozó
kijelölt parancsnok vezetésével hajtják végre a feladatot.
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(2) A 36. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közremûködõi feladatát az abban résztvevõ honvédségi szervezetek katonai
függelmi rendszerben, saját parancsnokaik vezetésével hajtják végre.

(3) A 36. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok teljesítésére alárendelt szervezeteitõl legfeljebb 200 fõ 21 napi
idõtartamot meg nem haladó igénybevételérõl a Honvéd Vezérkar fõnöke, az ezt meghaladó létszámú vagy
idõtartamú igénybevételrõl a honvédelemért felelõs miniszter dönt. A 3000 fõt meghaladó igénybevételrõl
a honvédelemért felelõs miniszter – a döntéssel egyidejûleg – az Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó
bizottságát tájékoztatja.

(4) A Honvédség szállítóeszközei és mûszaki munkagépei – a rendszeresített harcjármûvek és a fegyverzet kivételével –
kérelemre, a honvédelemért felelõs miniszter engedélyével, megállapodás alapján, térítés ellenében, ideiglenesen
átengedhetõk.

V. FEJEZET
A HONVÉDSÉG SZERVEZETE

23. A szervezeti felépítés

38. § (1) A Honvédség szervezeti felépítését a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, a honvédelemért
felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó, valamint a Honvédség hadrendje szerinti szervezetek
összessége képezi. Az egyes honvédségi szervezetek konkrét feladatait jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a belsõ rendelkezések határozzák meg.

(2) A Honvédség szervezeteit a béke és háborús mûködési rendnek megfelelõen úgy kell kialakítani, hogy azok képesek
legyenek a Honvédség egésze, és annak egyes elemei tekintetében a meghatározott feladatok végrehajtására.
A Honvédség szervezeti felépítésének meg kell felelnie a rendeltetés szerinti szervezeti hierarchia, haditechnikai
eszközökkel és hadfelszereléssel való ellátás, hadrafoghatóság, létszám, állományarányok, beosztási, rendfokozati
kategóriák, szabályozott mûködés, vezetés elveinek és követelményeinek.

(3) A Honvédséget a szárazföldi csapatok, a légierõ csapatai, a logisztikai és támogató erõk, valamint a Honvédség
feladatainak végrehajtása érdekében egyéb szaktevékenységet folytató szervezetek alkotják. A szárazföldi csapatok
és a légierõ csapatai haderõnemet képeznek. A haderõnemek fegyvernemekbõl és szakcsapatokból tevõdnek össze.
A katonai igazgatás területi szervei a Honvéd Vezérkar fõnöke alárendeltségébe tartoznak.

(4) A honvéd tisztjelölt a Honvédség önálló állománytáblával rendelkezõ, a Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen
alárendeltségébe tartozó Ludovika Zászlóalj állományába tartozik, emellett a katonai felsõoktatást folytató
intézménnyel elõkészítõ vagy hallgatói jogviszonyban áll.

(5) A Ludovika Zászlóalj a katonai felsõoktatást folytató intézményben folyó képzés céljainak megvalósítását
biztosítva látja el katonai feladatait. A zászlóalj – a katonai felsõoktatást folytató intézménnyel együttmûködésben –
a honvéd tisztjelöltek kiképzésének gyakorlati részét haditechnikai eszközeinek és anyagainak felhasználásával, állami
tulajdonú és a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló ingatlanok
igénybevételével biztosítja.

24. A Honvédség szervezeteinek létrehozása és megszüntetése

39. § (1) A honvédségi szervezetek alapítására és megszüntetésére a honvédelemért felelõs miniszter jogosult. A szervezeteket 
alapító okirattal kell létrehozni.

(2) A Honvédség szervezetei közül a hadrendbe az állománytábla szerint szervezett katonai, a hadrenden kívüli
szervezetek csoportjába pedig a munkaköri jegyzék szerint szervezett egyéb szervezetek tartoznak. A Honvédség
szervezeteinek felépítését, béke- és hadilétszámát, rendszeresített technikai eszközeit állománytáblában, vagy
munkaköri jegyzékben kell meghatározni.

(3) A szövetségi és nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ katonai kötelezettségeket teljesítõ honvédségi szervezet
válságkezelõ és béketámogató mûveletekben résztvevõ szervezeti egysége egyes munkáltatói, költségvetési
elõirányzat-keretek feletti rendelkezési és kötelezettségvállalási jogkörök gyakorlása szempontjából – a honvédségi
szervezet alapító okiratában – jogi személyiséggel ruházható fel.

(4) A középszintû vezetõ szerv megnevezésének a parancsnoksági funkción kívül ki kell fejeznie a szaktevékenységet és
a katonai szervezet jellegét.
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VI. FEJEZET
A HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA ÉS SZERVEZETEINEK ELHELYEZÉSE

25. A Honvédség személyi állománya

40. § (1) A Honvédség személyi állománya tényleges szolgálatot teljesítõ katonákból (a továbbiakban: tényleges állomány
tagja), kormánytisztviselõkbõl, közalkalmazottakból és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó
munkavállalókból, valamint megelõzõ védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején – a hadkötelezettség bevezetése
után – hadkötelesekbõl áll.

(2) A tényleges állomány tagjai békében önkéntes jelentkezés alapján teljesítenek katonai szolgálatot. A Honvédség
folyamatos kiegészítése békében a hivatásos, szerzõdéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra vagy honvéd
tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt jogviszony létesítésére toborzottak felvétele, megelõzõ védelmi helyzet és rendkívüli
állapot idején a fentieken túl hadkötelesek behívása útján is történik.

(3) A tényleges állomány tagja a katonai szolgálat megkezdésekor a következõ esküt teszi le:
„Én ..... esküszöm, hogy Magyarországot híven szolgálom, hûséges honvédje leszek. Magyarország függetlenségét,
az állampolgárok jogait és szabadságát bátran, az Alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával, a rám
bízott honvédek és fegyverek erejével, életem árán is megvédem. Elöljáróim parancsainak engedelmeskedem,
alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem, róluk emberséggel és felelõsséggel gondoskodom.”
(Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”

26. A Honvédség tartalékos állománya

41. § (1) A Honvédség tartalékos rendszere önkéntesség és jogszabályi kötelezettség alapján szervezett tartalék elemekbõl áll.
(2) A tartalékos állományba az önkéntes mûveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos, a kiképzett tartalékos,

valamint a potenciális hadköteles tartozik.
(3) A kiképzett tartalékosként, valamint a potenciális hadkötelesként nyilvántartott személy csak rendkívüli állapot, vagy

megelõzõ védelmi helyzet idején a hadkötelezettség bevezetését követõen teljesíthet tényleges katonai szolgálatot.
(4) A kiképzett tartalékos állományba a Honvédség állományából kikerült, korábban hivatásos, szerzõdéses vagy

önkéntes tartalékos szolgálatot teljesített férfi tartozik.
(5) Az önkéntes mûveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos önként vállalja, hogy törvényben meghatározott

feltételrendszer szerint rendelkezésre áll, és behívását követõen tényleges szolgálata teljesítésével közremûködik
a Honvédség feladatai ellátásában.

(6) Az önkéntes tartalékos rendszer békeidõszaki mûködését munkáltatói ösztönzõ-kompenzációs rendszer támogatja.
(7) Az önkéntes tartalékosok kiképzésen túli tényleges katonai szolgálatra történõ behívásának elrendelésérõl a Honvéd

Vezérkar fõnöke javaslatára a honvédelemért felelõs miniszter dönt.

27. A Honvédség szervezeteinek elhelyezése

42. § (1) A Honvédség szervezeteinek elhelyezéséhez, és feladatai ellátásához rendelkezésre bocsátott ingatlanok állami
tulajdonban, a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében állnak.

(2) A katonai szervezetek kijelölés alapján használatba kapják az ingatlanokat.

VII. FEJEZET
A HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE

28. A Honvédség függelmi viszonyai

43. § (1) A katonák a szolgálatukat a Honvédségnél fennálló függelmi rendszerben teljesítik. E rendszerben az a katona, akinek
joga és kötelessége más katonák tevékenységének irányítása, elöljáró vagy felettes, akire pedig ez a jogkör kiterjed,
alárendelt.

(2) Az elöljárói és felettesi, vagy alárendeltségi viszonyban az egyszemélyi felelõs vezetés, parancsnoklás elve, a szolgálati
és a szakmai elöljárói, és a hivatali és a szakmai felettesi irányítás és vezetés során érvényesül.
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(3) Az általános hatáskörû elöljáró, vagy felettes a szolgálati elöljáró, vagy a hivatali felettes, a neki alárendelt katonák
a szolgálati, vagy hivatali alárendeltek. Szolgálati elöljáró az eseti szolgálati feladat teljesítésének irányítására,
vezetésére kijelölt katona is.

(4) A szolgálati elöljárót a Honvédség szervezeti rendszerében elfoglalt beosztásánál fogva a vezetése alá tartozó katonai
szervezet tevékenységére és e szervezet személyi állományára vonatkozóan a jogszabályokban és a hatásköri
szabályokban megállapított döntési jog illeti meg.

(5) Az olyan elöljáró, vagy felettes, aki csak a saját szakterületén van felruházva rendelkezési jogkörrel, szakmai elöljáró,
vagy szakmai felettes, akikre vonatkozóan rendelkezési jogkörrel rendelkezik – állományviszonyuktól függetlenül –
szakmai alárendeltek. A különbözõ vezetési szinteken a szakmai elöljáró gondoskodik az elöljárói döntéseknek
megfelelõ szakmai feladatok végrehajtásáról. A szakmai elöljáró, vagy szakmai felettes vezetõi jogosultságait
hatásköri szabály, és a szolgálati elöljáró állapítja meg.

(6) A Honvédség irányítása és vezetése – a hadrend és az állománytáblák szerinti szervezeti alá-fölérendeltségi viszonyon,
valamint a szolgálati elöljárók rendelkezésein alapuló – szolgálati út betartásával történik. A szolgálati út
betartása – a jogszabályban meghatározott kivételektõl eltekintve – valamennyi elöljáró, felettes és alárendelt részére
kötelezõ.

44. § (1) Több együtt tartózkodó katona közül a legmagasabb beosztású a rangidõs. Azonos beosztás esetén a rangidõs
a magasabb rendfokozatú, ha a rendfokozatok is azonosak, akkor az, aki régebben viseli az adott rendfokozatot,
ha pedig a rendfokozatot is azonos ideje viselik, az idõsebb katona a rangidõs.

(2) Az egymással alárendeltségi viszonyban nem álló katonák közül a magasabb rendfokozatú a nála alacsonyabb
rendfokozatúnak feljebbvalója.

(3) A rendfokozat nélküli katona nem elöljárója és nem feljebbvalója azoknak a katonáknak, akik nála késõbb kezdték meg 
a szolgálatot.

(4) Külföldi katonai szolgálat esetén – a jogi személyiséggel rendelkezõ ideiglenes katonai szervezet kivételével –
rangidõs nemzeti képviselõt kell kijelölni az egy helyen tartózkodó katonák közül, aki a jogszabályban nevesített egyes 
jogkörökben gyakorolja az állományilletékes parancsnokot megilletõ jogköröket.

29. A Honvédség irányítása és felsõ szintû vezetése

45. § (1) A honvédelemért felelõs miniszter a Honvédség irányítását személyesen, szakirányítását a közigazgatási államtitkár
útján, vezetését – valamint a katonai szakterület vonatkozásában, jogszabályban meghatározott körben
szakirányítását – a Honvéd Vezérkar fõnöke útján látja el kormányrendeletben meghatározott feladatrend szerint.

(2) A honvédelemért felelõs miniszter a Honvédség törvényes mûködése érdekében gondoskodik a jogszabálysértések
megszüntetésérõl. E körben
a) rendszeresen ellenõrzi a jogszabályok betartását,
b) jogszabálysértõ gyakorlat észlelése esetén törvényes eljárásra utasítja a jogszabálysértõt,
c) megsemmisíti, vagy megváltoztatja a jogszabálysértõ intézkedéseket, belsõ rendelkezéseket,
d) megsemmisíti, vagy megváltoztatja az egyedi ügyben hozott jogszabálysértõ döntéseket.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti megsemmisítés vagy megváltoztatás a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium hivatalos lapjában való közzététel napján lép hatályba, ha az intézkedést a Honvéd Vezérkar fõnöke vagy
a Honvéd Vezérkarhoz tartozó elöljáró adta ki. Egyéb intézkedés esetén a hatálybalépés idõpontja az intézkedés
kiadója részére való kézbesítés napja. Különösen fontos érdekbõl, ha ez a jogbiztonságot nem sérti, a megsemmisítés
vagy megváltoztatás hatálybalépésének idõpontja ettõl eltérõen is meghatározható.

(4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti döntés nem változtatható és nem semmisíthetõ meg, ha
a) a döntést a bíróság felülvizsgálta,
b) a döntés megváltoztatása vagy megsemmisítése jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogot sértene,
c) a döntés meghozatalától, vagy jogerõre emelkedésétõl számítva egy év eltelt,
d) azt jogszabály kizárja vagy feltételhez köti.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti döntést a jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül meg kell
semmisíteni, ha
a) az ügy nem tartozott a döntéshozó hatáskörébe,
b) a döntéshozó vagy a döntés-elõkészítésben közremûködött személy a kötelességét bûncselekményt

megvalósító módon megszegte, és ez a döntést érdemben befolyásolta, feltéve, hogy a bûncselekmény
elkövetését jogerõs ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárja ki.
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(6) Az (5) bekezdés alapján való megsemmisítésnek a döntés meghozatalától, vagy jogerõre emelkedésétõl számított
három éven belül lehet helye.

46. § (1) A honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium az ország katonai védelemre való felkészítésének
tervezéséért, szervezéséért, valamint a Honvédség irányításáért és vezetéséért felelõs központi államigazgatási szerv.

(2) A közigazgatási államtitkár a Honvéd Vezérkar kivételével vezeti a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium szerveinek tevékenységét.

(3) A közigazgatási államtitkár irányítja a honvédelemért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó döntések elõkészítését,
végrehajtásuk tervezését, szervezését, valamint – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – az általános katonai
szakterület kivételével – felelõs a Honvédség szakirányításért. A közigazgatási államtitkár a feladatának ellátása során
együttmûködik a Honvéd Vezérkar fõnökével.

(4) A Honvéd Vezérkar békében – a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium részeként – az ország
katonai védelemre való felkészítésének felsõ szintû tervezõ-szervezõ, és a Honvédség katonai tevékenységének felsõ
szintû vezetõ szerve.

(5) A Honvéd Vezérkart és a hadrendbe tartozó katonai szervezeteket a Honvéd Vezérkar fõnöke vezeti, aki az utóbbiak
tekintetében hatáskörét részben átruházhatja. Szolgálati elöljárója a Honvédség tényleges állományú tagjainak.
Kormányrendelet, valamint a honvédelemért felelõs miniszter által megállapított hatáskör gyakorlásának keretei
között felelõs a hadrafoghatóságért, a Honvédség magas fokú fegyelméért, kiképzéséért és felkészítéséért, valamint
jogszabályban meghatározott körben, az alárendeltségébe tartozó szervezetek tekintetében, a katonai szakterület
vonatkozásában szakirányítási feladatok ellátásáért. A Honvéd Vezérkar fõnöke a hatáskörének gyakorlása során
együttmûködik a közigazgatási államtitkárral.

(6) Az (5) bekezdés szerinti szolgálati elöljárói jogkör tartalmi elemeit a Honvéd Vezérkar fõnöke e törvényben, más
jogszabályban, a Honvédség irányítására, szakirányítására, vezetésére és személyügyi hatásköreire vonatkozó
rendelkezések szerint gyakorolja.

(7) A Honvéd Vezérkar csoportfõnökségekre és adminisztratív feladatot ellátó szervezeti egységre tagozódik.
A csoportfõnökségek a minisztériumi fõosztályokkal azonos jogállású szervek. A csoportfõnökségek
osztályokra tagozódnak.

(8) A Honvéd Vezérkar csoportfõnökségeit a csoportfõnök vezeti, akinek munkáját a Honvéd Vezérkar fõnöke irányítja.
A Honvéd Vezérkar csoportfõnökségeinek osztályait közvetlenül a csoportfõnök, vagy olyan csoportfõnök-helyettes
vagy osztályvezetõ vezeti, akinek tevékenységét a csoportfõnök irányítja.

30. A katonai szervezetek irányítása és vezetése

47. § (1) A haderõnemük, szaktevékenységük, vagy célszerûségi okok miatt a Honvédség hadrendje szerint közös
parancsnokság szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteket a középszintû vezetõ szerv vagy más
magasabb szintû parancsnokságok élén álló parancsnokok irányítják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti parancsnokok irányítói hatáskörét a Honvédség irányításának és felsõ szintû vezetésének
rendjérõl szóló kormányrendeletnek megfelelõen a honvédelemért felelõs miniszter határozza meg.

(3) Külföldi szolgálatot teljesítõ egyes katonai szervezetek, valamint egyéni beosztást betöltõ katonák a szövetséges
fegyveres erõk közös parancsnoksága vagy más nemzetközi parancsnokság élén álló parancsnok hadmûveleti
irányítása és vezetése alá helyezhetõk.

(4) A katonai szervezetek hadmûveleti irányítására és vezetésére vonatkozó elõírásokat a szövetséges fegyveres erõk
közös parancsnokságának alárendeltségébe kerülõ magyar katonai szervezetek vezetése során a szövetséges
fegyveres erõkre vonatkozó szabályok figyelembevételével kell alkalmazni.

31. A parancsnok

48. § (1) A katonai szervezet élén a parancsnok, vezetõ (a továbbiakban együtt: parancsnok) áll, aki a jogszabályok és az
elöljárók által meghatározott keretek között vezeti a katonai szervezetet. A parancsnok szolgálati hatásköre kiterjed az
általa vezetett katonai szervezet mûködésének minden területére. A parancsnok a katonai szervezet szolgálati
viszonyban álló állományának szolgálati elöljárója, a más jogviszonyban álló állományának felettese. A parancsnokot
az arra hatáskörrel rendelkezõ elöljáró nevezi ki.
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(2) A parancsnok teljes felelõsséggel tartozik a katonai szervezet hadrafoghatóságáért, a személyi állomány
felkészítéséért és kiképzéséért, a mûködés biztosításáért, az állomány fegyelméért, a neki alárendelt katonai szervezet
eredményes tevékenységéért, gazdálkodásáért az elöljárók parancsainak végrehajtásáért és a törvényesség
betartásáért.

(3) A vezetés folyamatossága érdekében a parancsnokot távolléte esetén a szervezetszerû helyettes, annak hiánya vagy
távolléte esetén az arra kijelölt személy helyettesíti.

32. A parancs és a parancsadás joga

49. § (1) A szolgálati elöljáró az alárendeltjeinek a hatáskörébe tartozó és jogszabályba nem ütközõ parancsot adhat ki.
(2) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában parancsban kell kiadni a katonai szervezetekre és a személyi

állományra vonatkozó egyedi döntéseket is.
(3) A szükséges mértékben megilleti a parancsadás joga a rangidõst is, ha több katona együttes szolgálati tevékenységet

folytat, és közülük senki sincs parancsnokul kijelölve.
(4) A katonai rendészeti járõr parancsnoka a rend fenntartása és helyreállítása érdekében –jogszabályban megállapított

hatáskörében – a katona részére parancsot adhat.
(5) A feljebbvaló az alacsonyabb rendfokozatú katonának a szükséges mértékben parancsot adhat, ha a katona

bûncselekményt, fegyelemsértést vagy szabálysértést követ el.

50. § (1) A parancsot adó katona a parancsáért felelõsséggel tartozik. A parancsadás jogával visszaélni tilos. A parancsot adónak 
biztosítania kell a parancs végrehajtásának feltételét és a végrehajtást a szükséges mértékben ellenõriznie kell.

(2) A parancsnak összhangban kell lennie a jogszabályokkal, az egyéb rendelkezésekkel és az elöljárók parancsaival.
A parancs nem irányulhat különösen az alárendelt indokolatlan zaklatására, emberi méltóságának megsértésére.

(3) Tilos az olyan parancs kiadása, amely
a) a törvényben foglalt kivétellel a katona életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül vagy súlyosan

veszélyeztetné,
b) bûncselekmény elkövetésére irányul,
c) a katona magáncélú igénybevételét valósítaná meg.

(4) A hivatali felettes egyedi utasítással érvényesíti az akaratát alárendeltjeivel szemben. Részükre kizárólag a hatáskörébe 
tartozó utasítást adhat ki. Utasítás kiadása a (3) bekezdésben meghatározott esetekben tilos.

51. § (1) A katona szolgálatteljesítése során köteles végrehajtani a parancsot, kivéve, ha azzal bûncselekményt követne el.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kivétellel a katona a jogszabálysértõ parancs végrehajtását nem tagadhatja meg.

Ha azonban annak jogellenessége felismerhetõ számára, arra haladéktalanul köteles a parancsot adó figyelmét
felhívni. Ha a parancsot adó a parancsát ennek ellenére fenntartja, azt kérelemre írásba kell foglalnia. Ha ezt követõen
továbbra is fenntartja, a jogszabálysértõ parancs végrehajtásáért kizárólag az azt kiadó felel.

(3) A felettes utasításának megtagadhatóságára és a végrehajtásért való felelõsségre a parancsra vonatkozó az (1) és
(2) bekezdést kell megfelelõen alkalmazni.

33. A belsõ rendelkezések

52. § (1) Intézkedésben állapíthatók meg a szervezet vezetéséhez kapcsolódó feladatok, egyes rendszeresen ismétlõdõ
tevékenységek végrehajtásának eljárási szabályai, ideértve a katonai szervezetek mûködési rendjének és a személyi
állomány mindennapi tevékenységének általános rendezést igénylõ kérdéseit is, ha azokat jogszabály vagy közjogi
szervezetszabályozó eszköz nem rendezi. Intézkedés kiadására hatáskörének megfelelõen a szolgálati elöljáró és
a hivatali felettes jogosult. Az intézkedés kiadására jogosult akadályoztatása esetén – ha a jogosult eltérõen nem
rendelkezik – nevében helyettese adhat ki intézkedést.

(2) Szakutasításban kell meghatározni a Honvédség szakmai feladatai ellátásának szabályait, valamint a haditechnikai
eszközök és anyagok üzemeltetésével, karbantartásával, javításával kapcsolatos szakmai-technikai szabályokat,
ha azokat jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz nem rendezi. Egy-egy szakterület alapvetõ szabályait
meghatározó szakutasítás kiadására a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási
államtitkára, és – az általános katonai szakterület vonatkozásában – a Honvéd Vezérkar fõnöke, a részletes és
a technikai szabályokat meghatározó szakutasítás kiadására a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium illetékes szakmai elöljárója, szakmai felettese jogosult.
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(3) Az intézkedés és a szakutasítás (a továbbiakban együtt: belsõ rendelkezés) nem lehet jogszabállyal vagy közjogi
szervezetszabályozó eszközzel ellentétes.

(4) Azt a belsõ rendelkezést, amely a Honvédség személyi állományának egészét érinti, vagy meghatározott feltétel
bekövetkezése esetén érintheti – a minõsített adatot tartalmazó kivételével – a honvédelemért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. A minõsített adatot tartalmazó belsõ rendelkezés számát és
címét kell közölni a hivatalos lapban.

(5) A hivatalos lapban közzétett vagy a közölt belsõ rendelkezés jogszabálysértés miatti megsemmisítése esetén
a megsemmisítést is közölni kell a hivatalos lapban.

(6) A hivatalos lapban a Honvéd Vezérkar fõnökének intézkedése szerint a szövetséges fegyveres erõk közös
parancsnokságai által kiadott parancsok és intézkedések is közzétehetõk.

VIII. FEJEZET
A HONVÉDSÉG KÉSZENLÉTI ÉS SZOLGÁLATI RENDSZERE, AZ ÕRZÉS-VÉDELEM, A FEGYVER ÉS MÁS
KÉNYSZERÍTÕ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA, A KATONAI JELKÉPEK ÉS JELZÉSEK

34. A Honvédség készenléti és szolgálati rendszere

53. § (1) A Honvédség rendeltetés szerinti feladatai végrehajtásához szükséges állapotának, hadiszervezetre való áttérésének
és hadiállományra való feltöltésének, továbbá a haditechnikai eszközök alkalmazhatósági szintjének szervezett és
fokozatos elérését a készenléti rendszer biztosítja.

(2) A készenlét fenntartásának és fokozásának feltételeit békeidõszakban a veszélyeztetettséggel arányosan kell
megteremteni.

(3) A Honvédség irányítása és vezetése, a riasztás végrehajtása, a készenlét fokozásával kapcsolatos feladatok szervezett
megkezdése, a bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkezõ eseményekre való rugalmas reagálás biztosítása
érdekében készenléti és ügyeleti szolgálati rendszer mûködik.

35. Az õrzés-védelem

54. § (1) A katonai szervezetek objektumait, létesítményeit, szállítmányait, javait fontosságuknak megfelelõen õrizni, személyi
állományát pedig védelmezni kell. Az õrzés katonai erõvel, fegyveres biztonsági õrséggel, technikai rendszer
telepítésével, õrkutyákkal, és ezek kombinált alkalmazásával biztosítható.

(2) Az õrzés-védelmet szervezetszerû feladatként ellátó egységeket, valamint az eseti intézkedéssel vezényelt õröket
õrzés-védelmi feladataik ellátására fel kell készíteni. Ennek keretében biztosítani kell a szükséges ismeretek
készségszintû elsajátítását. Az õrzés-védelemre való felkészülést és a szolgálatteljesítést rendszeresen ellenõrizni kell.

(3) A katonai õrség õrzés-védelmi feladatainak ellátásához biztosítani kell a szükséges állományt, fegyverzetet, technikai
feltételeket, védõeszközöket, valamint a megfelelõ szolgálati körülményeket.

36. A katonai szervezetek fegyverhasználata

55. § (1) A katonai szervezetek fegyverhasználati joghoz kötött feladataik végrehajtására rendszeresített fegyverzetüket
a törvényben, a nemzetközi szerzõdésekben, valamint a jogszabályoknak megfelelõ elöljárói parancsokban
meghatározottak szerint használják. Kötelékben a katona csak a kötelék parancsnokának parancsára
használhatja fegyverét. A katonai szervezetek – a cél eléréséhez feltétlenül szükséges és arányos mértékben –
törvényben meghatározott feltételek szerint más kényszerítõ eszközt is alkalmazhatnak.

(2) A katonai szervezetek e törvényben meghatározott feladatok végrehajtására való felkészülés érdekében
a harckiképzés során is használják, mûködtetik fegyverzetüket.

(3) A honvédelemért felelõs miniszter által kijelölt katonai szervezetek fegyveresen, fegyverhasználati joggal teljesítik
a nemzetközi szerzõdésben foglalt katonai kötelezettségeket.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti mûveletet folytató többnemzetiségû katonai szervezet mûveleti utasítása, harctevékenységi 
elõírásokat tartalmazó dokumentuma és az ezek alapján kiadott parancsok szerint harctevékenységet kell végezni,
a fegyverhasználat és más kényszerítõ eszközök alkalmazása során ezen dokumentumoknak a hazai jogszabályokban
nem szabályozott elõírásait is érvényesíteni kell. A fegyverhasználat kilátásba helyezését tartalmazó szóbeli és írásbeli
figyelmeztetést, céljától függõen lehetõleg az ellenség vagy a helyi lakosság nyelvén kell megtenni.
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(5) Ha a mûveletek jellege nem teszi lehetõvé, hogy a katona az ellenséget egyedileg is megadásra szólítsa fel, és ellenállás 
esetén a fegyverhasználatot kilátásba helyezze, vagy ha az arra irányuló figyelmeztetés nem járt eredménnyel, akkor
a fegyverhasználatát az általa kezelt harceszköz használatára vonatkozó szabályzatok szerint, az ellenállás
leküzdéséhez szükséges és arányos erõt alkalmazva, a nemzetközi hadijogban foglalt elõírások és elvek
figyelembevételével végezi.

37. A katona fegyverhasználata

56. § (1) A fegyverhasználat a legsúlyosabb kényszerítõ eszköz alkalmazása, amelynek során a fegyveres szolgálatot teljesítõ
katona – saját elhatározásából vagy parancsra – szándékosan személyre irányított, célzott lövést ad le.

(2) Fegyveren az (1) bekezdés alkalmazásában a Honvédségnél rendszeresített egyéni lõfegyvert kell érteni. A lõfegyver
használhatatlanná válása vagy hiánya esetén fegyvernek kell tekinteni a testi sérülés okozására vagy az élet kioltására
alkalmas bármely más eszközt is.

(3) A fegyveres szolgálatot teljesítõ katona – ha más kényszerítõ eszközt nem alkalmazhat, vagy az nem vezetett
eredményre, és a szolgálati feladatának teljesítéséhez feltétlenül szükséges – a jogos védelem és a végszükség esetén
kívül is jogosult és köteles fegyvert használni:
a) fegyveres szolgálat ellátása során a maga vagy társa, az õrzött, védett személyek, létesítmények vagy tárgyak

biztonságát veszélyeztetõ, bárki részérõl elkövetett támadás vagy az õrzött objektumba, lezárt területre történõ
jogellenes behatolás megakadályozására,

b) fogoly õrzésére, kísérésére irányuló szolgálatban, ha a fogva tartott vagy bárki az õrt megtámadja,
c) katonai rendészeti szolgálatban a katona vagy polgári személy részérõl a katonai rendészt ért támadás

elhárítására, és a jogszerû intézkedéssel szembeni tettleges ellenállás leküzdésére.
(4) A támadás az a tevékenység, amely a támadó részérõl közvetlenül:

a) a fegyveres szolgálatot teljesítõ katona élete vagy testi épsége ellen irányul, vagy a katonát a szolgálata ellátására
képtelen állapotba helyezi, vagy ilyen cselekményt megkísérel, veszélyezteti az õrzött, védett személyek,
létesítmények vagy tárgyak biztonságát, vagy az õrzött objektumba, lezárt, védett és biztosított területre való
jogellenes behatolásra,

b) a fogoly kiszabadítására, az õrhely, az õrzött objektum, és tárgyak megrongálására, használhatatlanná tételére,
megszerzésére, birtoklására vagy megsemmisítésére irányul.

57. § (1) Katonával szemben lõfegyver használható – ha más intézkedésre, kényszerítõ eszköz alkalmazására nincs mód vagy
az eredménytelen volt – az 56. §-ban meghatározottakon túl:
a) lõfegyver, robbanóanyag, robbantó szerkezet vagy azt magában foglaló haditechnikai eszköz, és az élet kioltására 

vagy élõ erõ harcképtelenné tételére rendszeresített más anyag erõszakos megszerzésére irányuló cselekmény
megakadályozására,

b) élet, a testi épség elleni bûncselekmény lõfegyverrel, robbanóanyaggal, robbantó szerkezettel való
elkövetésének megakadályozására,

c) szándékos emberölés elkövetésének megakadályozására vagy megszakítására,
d) közveszélyokozás, terrorcselekmény elkövetésének megakadályozására vagy megszakítására,
e) a fegyver és az élet kioltására alkalmas más eszköz letételére irányuló felszólítás eredménytelensége esetén,

ha a magatartás annak ember elleni közvetlen felhasználására utal.
(2) Az (1) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha a lõfegyvert tömegben levõ katonával

szemben kell alkalmazni, a katona köteles a rendõrség segítségét kérni, kivéve, ha az eset összes körülményei folytán
erre már nincs idõ, és a késedelem az intézkedés eredményességét, a katona vagy más személy életét, testi épségét
veszélyezteti.

58. § (1) A fegyverhasználatot – az 55. § (5) bekezdésének kivételével – meg kell elõznie:
a) felszólításnak cselekvésre vagy a kifogásolt jogellenes magatartás abbahagyására,
b) más személy segítségül hívásának,
c) lehetõség szerint más kényszerítõ eszköz alkalmazásának,
d) figyelmeztetésnek, hogy fegyverhasználat következik és
e) figyelmeztetõ lövésnek.
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(2) A fegyverhasználatot megelõzõ intézkedések részben vagy teljesen mellõzhetõk, ha az eset összes körülményei
folytán azokra már nincs idõ, és a késedelem az intézkedés eredményességét, az intézkedõ katona vagy más személy
életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti.

(3) Fegyverhasználat során kerülni kell az élet kioltását.
(4) Nincs helye fegyverhasználatnak:

a) ha annak indoka már megszûnt,
b) megtorlásként,
c) ha a támadás elhárítása tárgyra vagy állatra leadott lövéssel is elérhetõ,
d) ha olyan személy életét vagy testi épségét veszélyezteti, akivel szemben a fegyverhasználat feltételei nem állnak

fenn,
e) magatehetetlen személlyel, valamint a konfliktusban részt nem vevõ terhes nõvel és gyermekkorúval szemben,

ha e körülményekrõl az intézkedõnek tudomása van, vagy azok számára nyilvánvalóan felismerhetõk,
f) jogellenesen összegyûlt, vagy fegyvertelenül jogellenes magatartást tanúsító tömeg, katonai csoportosulás

szétoszlatására,
g) a Honvédség feladatairól szóló rendelkezések közül olyan esetben, amikor a feladatait fegyverhasználati jog

nélkül hajtja végre.
(5) Tömegben, katonai csoportosulásban levõ katona ellen fegyver használata kizárólag akkor jogszerû, ha vele szemben

a fegyverhasználat feltételei fennállnak. A fegyverhasználatnak az egyes katona ellen kell irányulnia.
(6) A tömegben, katonai csoportosulásban levõ katonával szembeni fegyverhasználatot – a következõ sorrendben – meg

kell elõznie:
a) a tömeg vagy katonai csoportosulás szétoszlatására, vagy a jogellenes magatartás megszüntetésére irányuló

felhívásnak,
b) a tömeg vagy katonai csoportosulás szétoszlatására irányuló egyéb kényszerítõ eszköz alkalmazásának, valamint
c) az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltaknak.

38. Az egyéb kényszerítõ eszközök alkalmazása

59. § (1) Katonával szemben az õr-, ügyeleti, rendészeti és fogolykísérõ szolgálatot teljesítõ katona, továbbá a szolgálati
elöljáró, és parancsára alárendeltje egyéb kényszerítõ eszközt is alkalmazhat.

(2) Polgári személlyel szemben egyéb kényszerítõ eszközt az õr-, ügyeleti, rendészeti és fogolykísérõ szolgálatot teljesítõ
katona abban az esetben alkalmazhat, ha az õt megtámadja vagy szolgálati feladata teljesítésében egyéb módon
akadályozza.

(3) Ha a rendszeresített kényszerítõ eszköz nem áll rendelkezésre vagy használatára nincs lehetõség, más eszköz is
igénybe vehetõ, ha a helyettesített eszköz alkalmazásának a feltételei fennállnak, és az alkalmas az intézkedéssel elérni
kívánt cél megvalósítására.

(4) Nincs helye kényszerítõ eszköz további alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört, vagy az intézkedés
eredményessége e nélkül is biztosítható.

(5) E törvény alkalmazásában – súlyosságuk sorrendjében – a lõfegyveren kívül kényszerítõ eszközök a következõk:
a) testi kényszer,
b) könnygázszóró készülék,
c) gumibot,
d) bilincs,
e) szolgálati kutya.

60. § (1) A katona testi erõvel a támadás elhárítására, valamely cselekvés kikényszerítésére vagy abbahagyására, valamint
a jogszerû intézkedéssel szembeni ellenszegülés megtörésére testi kényszert alkalmazhat.

(2) Ha a testi kényszer a célját nem érte el vagy alkalmazására nincs lehetõség, a cél elérésére könnygázszóró készülék
vagy gumibot használható.

(3) Bilincs alkalmazható a személyi szabadságában korlátozott vagy korlátozni szükséges katona, vagy polgári személy
a) támadásának vagy ellenszegülésének megtörésére, valamint
b) önkárosításának, szökésének, engedély nélküli eltávozásának, vagy ezek kísérletének megakadályozására.

(4) A katona szájkosárral ellátott szolgálati kutyát – pórázon vagy anélkül – kényszerítõ eszközként akkor alkalmazhat,
ha a testi kényszer alkalmazásának feltételei fennállnak.
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(5) A katona szájkosár nélküli szolgálati kutyát pórázon vezetve alkalmazhat, ha intézkedésével szembeni tevõleges
ellenállás leküzdéséhez szükséges.

(6) A katona szájkosár és póráz nélküli szolgálati kutyát alkalmazhat
a) súlyos sérüléssel fenyegetõ támadás elhárítására,
b) személye ellen intézett támadás vagy az életét, testi épségét közvetlenül fenyegetõ magatartás elhárítására,
c) az õrzött objektumok megtámadásának elhárítására, vagy illetéktelen behatolás megakadályozására.

39. A fegyver és más kényszerítõ eszközök alkalmazásának közös szabályai

61. § (1) A fegyver és egyéb kényszerítõ eszköz alkalmazása során megsérült személy részére, a szolgálat megszakítása nélkül,
szükség esetén mások segítségül hívásával, segítséget kell nyújtani, és gondoskodni kell arról, hogy a sérültet orvos
elláthassa, kórházi elhelyezése esetén a hozzátartozó vagy más, a sérülttel kapcsolatban álló személy errõl értesüljön.

(2) A kényszerítõ eszköz alkalmazását a szolgálati elöljárónak haladéktalanul jelenteni kell, aki a kényszerítõ eszköz
alkalmazásának a jogszerûségét köteles megvizsgálni, majd – a mûveleti területen végzett katonai tevékenység
kivételével – álláspontjáról a kényszerítõ eszköz alkalmazásától számított nyolc napon belül értesíti azt, akivel
szemben a kényszerítõ eszközt alkalmazták. Ha a kényszerítõ eszközt utasításra alkalmazták, annak jogszerûségérõl
a Honvéd Vezérkar fõnöke foglal állást.

(3) A kényszerítõ eszköz jogszerûtlennek minõsített használatáról a katonai ügyészt nyolc napon belül, ha pedig
a kényszerítõ eszköz használata testi sérülést vagy halált okozott, haladéktalanul értesíteni kell.

40. A légierõre vonatkozó különös fegyverhasználati szabályok

62. § (1) A Magyarország légterének oltalmazásában részt vevõ szövetségi és nemzeti légvédelmi készenléti erõk feladatköre
a légteret megsértõ, vagy jogosulatlanul igénybe vevõ, az azonosítatlan, ismeretlen szándékkal repülést végzõ vagy
ott ellenséges tevékenységet folytató, repülési szabályt sértõ, továbbá a bajbajutott légi jármûvekre terjed ki.

(2) A szövetség által meghatározott NATO felelõsségi körzet légterének oltalmazásában részt vevõ, NATO mûveleti
alárendeltségû légvédelmi készenléti erõk a stratégiai parancsnok alárendeltségében, a NATO regionális illetékes
parancsnokának irányítása alatt teljesítik szolgálatukat.

(3) A Magyarország légterének oltalmazásában részt vevõ nemzeti és szövetséges légvédelmi készenléti erõk
fegyvereivel figyelmeztetõ vagy megsemmisítõ tûz nyitható az ország légterében tartózkodó légi jármûre, ha az
a) fedélzeti fegyverzetét alkalmazza, vagy
b) más módon fegyverrel vagy eszközzel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ súlyos, erõszakos cselekményt 

követ el, illetve katasztrófát idéz elõ, vagy
c) egyértelmûen arra lehet következtetni, hogy az a) vagy a b) pont szerinti cselekmény elkövetésére törekszik, és

a légvédelmi készenléti erõk felszólításának szándékosan nem tesz eleget.
(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a felszólítás, és a figyelmeztetõ tûz mellõzhetõ, ha az eset összes körülményei

folytán arra már nincs idõ, és a késedelem az élet- és vagyonbiztonság sérelmével járna.
(5) A NATO mûveleti alárendeltségében levõ magyar vagy a szövetség más tagállama légvédelmi készenléti erõi magyar

légtérben történõ figyelmeztetõ vagy megsemmisítõ tüze kiváltására vonatkozó parancs végrehajtására csak
a Honvédség légierõ ügyeletes parancsnokának megerõsítésével kerülhet sor.

(6) A nemzeti alárendeltségû légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó erõk figyelmeztetõ vagy megsemmisítõ tüze
kiváltására vonatkozó parancsot a Honvédség légierõ ügyeletes parancsnoka adhat.

(7) Az elfogást végrehajtó repülõgép vezetõje az ellene irányuló közvetlen támadás elhárítása érdekében – azonnali
jelentési kötelezettség mellett – saját elhatározása alapján tüzet nyithat.

(8) A (3)–(7) bekezdés szerinti eseményekrõl haladéktalanul jelentést kell tenni a honvédelemért felelõs miniszternek, aki
tájékoztatja a miniszterelnököt. Az eseményrõl és a megtett intézkedésekrõl a Kormány az Országgyûlést és
a köztársasági elnököt haladéktalanul tájékoztatja.

41. A katonai jelképek és jelzések

63. § (1) Katonai jelképek: a csapatzászló, a zászlószalag, a hadilobogó, az árbocszalag, a történelmi zászlósor és a felségjel.
(2) A csapatzászlóra elismerésként ünnepélyes alkalmakkor a honvédelemért felelõs miniszter vagy a Honvéd Vezérkar

fõnöke zászlószalagot köthet.
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(3) A Honvédség hadihajói az állami felségjog jelzésére hadilobogót használnak. A hadihajók árbocjelvénye az
árbocszalag, a rangidõs parancsnoki lengõ és a miniszteri lengõ.

(4) A történelmi zászlósor a magyar történelem kiemelkedõ hadieseményeinek, valamint állandó hadseregeinek
zászlóiból áll. A történelmi zászlósor nemzeti ünnepek állami rendezvényein, és kiemelkedõ katonai rendezvényen
katonai tiszteletadással vonultatható fel.

(5) A Honvédség szárazföldi, légi és vízi jármûvei, katonai jármûvek – a hadviselés szabályaira vonatkozó nemzetközi
egyezményeknek megfelelõen – a nemzeti hovatartozásuk jelzésére jelvényt, felségjelet viselnek.

(6) A személyi állomány, a csapatok és a jármûvek megkülönböztetésére jelzéseket kell alkalmazni. Ezek a katonai
egyenruha, a katonai rendfokozati jelzés, a csapatkarjelzés és csapatjelvény, a Honvédség meghatározott közúti, légi
és vízi jármûveinek jelzései, valamint az összefoglaló honvéd elnevezés.

(7) A tényleges állomány tagjai szolgálati beosztásukhoz és feladataik végrehajtásához, az öltözködésre vonatkozó
szabályoknak megfelelõen, a Honvédségnél rendszeresített egyenruhát viselnek. Ha az önkéntes tartalékos
a rendelkezésre állása idõszakában – illetve a szerzõdésében meghatározott esetben –, valamint a rendvédelmi szerv
tagja a Honvédség érdekében végez tevékenységet, részére az egyenruha viselése engedélyezhetõ.
A nyugállományúak egyenruha-viselését törvény állapítja meg. E személyi körön túl további személyek részére
a Honvédségnél rendszeresített egyenruha, vagy azzal összetéveszthetõ ruházat viselete tilos.

(8) A Honvédség tényleges állományú tagjának rendfokozatát az egyenruhán elhelyezett rendfokozati jelzések fejezik ki.
Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes mûveleti tartalékos katona a szerzõdésben meghatározottak szerint
rendfokozatot visel. Rendszeresített rendfokozat viselésére kizárólag a tényleges állomány, a rendvédelmi szervek
állománya, valamint – a rá vonatkozó korlátozásokkal – e szervezetek nyugállományú tagja és az önkéntes tartalékos
jogosult.

(9) A csapatkarjelzés a Honvédség tényleges állományú tagja karjelzés szerinti katonai szervezethez való tartozásának és
korábbi katonai szervezetének megkülönböztetõ jele.

HARMADIK RÉSZ
RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK

IX. FEJEZET
MEGELÕZÕ VÉDELMI HELYZET, RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT, SZÜKSÉGÁLLAPOT ÉS VÁRATLAN TÁMADÁS IDEJÉN
ALKALMAZHATÓ SZABÁLYOK

42. Általános rendelkezések

64. § (1) A megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot és váratlan támadás idején alkalmazható szabályokat,
a bevezethetõ rendkívüli intézkedéseket ez a fejezet állapítja meg. A NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban
álló nemzeti intézkedések önállóan, illetve a bevezetett rendkívüli intézkedésekkel összhangban alkalmazhatók.

(2) A Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején a 65–79. §-ban meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezetheti be.
(3) A köztársasági elnök szükségállapot idején a 65. § (2)–(3) bekezdésében, a 66.§-ban, a 67. § (2) bekezdésében,

a 68–75. §-ban, a 76. § (2) és (5) bekezdésében, és a 77–79. §-ban meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezetheti
be.

(4) A Kormány
a) megelõzõ védelmi helyzetben és váratlan támadás esetén a 65–66. §-ban, a 67. § (1) bekezdésében, a 68. §

(4)–(5) bekezdésében, a 69–70. §-ban, a 72. §-ban, a 76. § (2) bekezdésében, a 78. § (2)–(5) bekezdésében, és
a 79. §-ban meghatározott rendkívüli intézkedéseket,

b) a megelõzõ védelmi helyzet kihirdetését megelõzõen, annak kezdeményezését követõen, az alapvetõ jogok
lényeges tartalmát nem érintve a 79. §-ban meghatározott intézkedéseket

vezetheti be.
(5) Ahol ez a rész rendeletet említ, azon rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács rendeletét, szükségállapot idején

a köztársasági elnök rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedését, megelõzõ védelmi helyzetben és váratlan
támadás esetén a Kormány rendeletét kell érteni. Az ezekkel ellentétes jogszabály nem alkalmazható.

(6) A rendeletet – a Honvédelmi Tanács, a köztársasági elnök és a Kormány döntése esetén – az országban mûködõ rádiók
és televíziók adásaiban, a napilapokban, valamint hirdetmény útján térítésmentesen, az aláírás napján ki lehet hirdetni.
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(7) A Kormány a jogalkotás rendjére elõírt szabályok megfelelõ alkalmazásával, kihirdetésre alkalmas állapotba elõkészíti
a Honvédelmi Tanács, illetve a köztársasági elnök rendeletének tervezeteit. A tervezeteket a döntésre jogosult, illetve
a végrehajtásért felelõs személyek, szervek részére meg kell küldeni.

(8) A hadköteles katona jogállását, illetve a honvédelmi munkakötelezettség részletes szabályait tartalmazó
törvényjavaslatot, vagy honvédelmi tanácsi rendelet tervezetét, már a béke idõszakában elõ kell készíteni és
rendszeresen felül kell vizsgálni.

43. A honvédelmi igazgatás körében alkalmazható rendkívüli intézkedések

65. § (1) A hadkötelezettségen alapuló katonai szolgálat idõtartama megelõzõ védelmi helyzet idején legfeljebb 12 hónap.
Rendkívüli állapot idején az idõtartam a katonai szükséghez igazodóan állapítható meg. A fegyveres katonai
szolgálatot teljesítõ a 40. § (4) bekezdésében szereplõ esküt teszi le a szolgálatteljesítés elsõ napján.

(2) A Honvédség tényleges katonai és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyára vonatkozó szabályok rendeletben – a békeidõszakban irányadó szabályoktól eltérõen – állapíthatók meg.
Rendelet alapján:
a) szünetel a Honvédség hivatásos állományába történõ felvétel,
b) a szolgálati idõ kezdete és vége a megelõzõ védelmi helyzethez, rendkívüli állapothoz vagy szükségállapothoz

igazodóan szabályozható,
c) a rendfokozatba történõ elõléptetésre eltérõ szabályok állapíthatók meg, valamint a szolgálat teljesítéséért és

érdemeik elismeréséül érdemrendek, érdemérmek és emlékérmek alapíthatók,
d) a beosztásba történõ kinevezés és felmentés, az áthelyezés, a vezénylés, a kirendelés, az ellátás, a szabadság és

a fegyelmi felelõsség, a méltatlanság, továbbá a szolgálat egyéb szabályai a hatályos szabályoktól eltérõen is
megállapíthatók,

e) az elöljárói érdekvédelem szabályait a megbecsülés, az anyagi támogatás, valamint a jogos érdekek elismerése és
védelme érdekében kell megállapítani,

f) az illetmény a szolgálat sajátosságaira tekintettel a békeidõszak szabályaitól eltérõen állapítható meg, egy részét
pedig a hozzátartozónak kell folyósítani, vagy letétként kell kezelni,

g) a szolgálatot teljesítõk ellátatlan hozzátartozóit valamint a szolgálatból sebesülés, baleset vagy megbetegedés
miatt leszereltek hozzátartozóit a betegség idõtartamára családi segélyben kell részesíteni.

(3) Rendelet a Honvédség és a rendvédelmi szervek tagjainak a testülettel szemben fennálló anyagi felelõsségérõl szóló
jogszabályoktól eltérõen a szolgálatot teljesítõkre nézve kedvezõbb felelõsségi és egyszerûsített káreljárási
szabályokat állapíthat meg:
a) kártérítési kötelezettséget megállapítani csak a szolgálatot teljesítõ által szándékosan vagy bûncselekménnyel

okozott kár miatt lehet,
b) az a) ponton kívüli kár esetén csak a károkozóval és a károkozás tényállásával kapcsolatos adatokat kell

jegyzõkönyvbe foglalni,
c) a káreljárás során elháríthatatlan külsõ oknak kell tekinteni az ellenség tevékenysége folytán bekövetkezett kárt és 

hiányt,
d) a szolgálat idején kártérítés nem hajtható végre.

44. A közigazgatásra, közrendre és közbiztonságra vonatkozó rendkívüli intézkedések

66. § (1) A polgármester és a jegyzõ hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatot rendelet is megállapíthat.
(2) A települési önkormányzat képviselõ-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester, a fõvárosi közgyûlés feladat-

és hatáskörét a fõpolgármester, a megyei közgyûlés feladat- és hatáskörét, a megyei közgyûlés elnöke gyakorolja.
(3) A polgármester és a jegyzõ a honvédelmi igazgatási, valamint a rendkívüli intézkedésekbõl adódó feladatait a megyei

védelmi bizottság elnöke utasításai szerint látja el.

67. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései közül rendelettel állapítható meg:
a) a bírósági felülvizsgálat alá nem tartozó eljárások köre,
b) a hatáskör és illetékesség megállapítása,
c) az eljáró közigazgatási szerv kijelölésének rendje,
d) a belföldi jogsegély szabálya,
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e) az ügyintézési és egyéb határidõ,
f) a képviselet rendje,
g) az elõvezetés szabálya,
h) az eljárás felfüggesztése,
i) a jogorvoslat rendje,
j) a végrehajtás szabálya.

(2) A honvédelmi szabálysértések miatt rendeletben elzárás büntetés is megállapítható. Rendeletben más szabálysértési
jogszabályok is módosíthatók.

68. § (1) Az újságíró, a tudósító és a sajtóterméket elõállító (a továbbiakban együtt: tudósító) csak az arra feljogosított szervek,
hivatalos szóvivõ, a közszolgálati média által közölt adatokat használhatja fel tudósításához.

(2) A tudósító csak olyan tájékoztatón vagy hivatalos rendezvényen vehet részt, amelyre a rendezõ szervtõl meghívást
kapott.

(3) Elrendelhetõ a sajtótermékek és a tömegtájékoztatást szolgáló más közlemények elõzetes ellenõrzése és
a megjelenésük közzétételi engedélyhez kötése. A közzétételi engedélyt a sajtóterméket ellenõrzõ katonai szerv
adja ki.

(4) Elrendelhetõ a rádió, televízió és egyéb tömegkommunikációs intézmény helyiségeinek, stúdióinak, mûsorszóró
adóinak, berendezéseinek és létesítményeinek igénybevétele, használatra való átengedése vagy ezek használatának
mellõzése.

(5) Elrendelhetõ a postai, az elektronikus hírközlési szolgáltatások szüneteltetése, korlátozása és ellenõrzése, továbbá
a távközlési és informatikai hálózatok és berendezések igénybevétele, az elektronikus hírközlõ berendezés használatra 
való átengedése, illetve használatának mellõzése.

(6) A nyomdák és más sokszorosításra alkalmas eszközök üzemeltetõi szigorított biztonsági rendszabályok bevezetésére
és megtartására kötelezhetõk.

69. § (1) A közúti, vasúti, vízi és légi jármûvek forgalma a nap meghatározott idõszakára, meghatározott területre (útvonalra)
korlátozható, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható.

(2) Elrendelhetõ a vasúti, közúti, vízi, légi szállítások biztosítása érdekében a javítókapacitások, valamint az állomások,
kikötõk, repülõterek, raktárak igénybevétele vagy használatának korlátozása, a közlekedési eszköz birtokosát
terhelõen közlekedési szolgáltatás teljesítése.

(3) A megyei védelmi bizottság elnöke a védelmi és a lakossági ellátási érdekekre tekintettel – a rendészetért felelõs
miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter, az illetékes ágazati miniszter hozzájárulásával – az (1) bekezdés alapján
megállapított korlátozástól, vagy tilalomtól eltérõen rendelkezhet. E rendelkezés a légiközlekedés körében nem
alkalmazható.

70. § (1) Korlátozható, illetve megtiltható
a) a magyar állampolgárok külföldre utazása,
b) a külföldiek beutazása,
c) a külföldi személyekkel és szervezetekkel vagy intézményekkel való érintkezés és kapcsolattartás.

(2) Elrendelhetõ az ország területén élõ nem magyar állampolgárok jelentkezési kötelezettsége, a tartózkodásukra
vonatkozóan pedig korlátozások vezethetõk be.

(3) Elrendelhetõ
a) az ország meghatározott területén való tartózkodás korlátozása, illetve engedélyhez kötése,
b) hogy az ország meghatározott területére utazni, azon átutazni vagy onnan kiutazni csak engedéllyel szabad.

(4) Elrendelhetõ, hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges idõtartamra el kell hagynia, egyben
kijelölhetõ a kitelepített lakosság új tartózkodási helye. A lakosság elszállításáról a polgármester gondoskodik.

(5) Korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását (a továbbiakban: kijárási tilalom).
A kijárási tilalmat és annak idõtartamát a rádió, a televízió, a sajtótermék és hirdetmény útján, valamint a helyben
szokásos módon a lakosság tudomására kell hozni.

(6) Közterületen tartandó rendezvény, nyilvános gyûlés a védelmi érdekek sérelme esetén megtiltható.

71. § (1) A nem honvédelmi és rendvédelmi célt szolgáló robbanóanyagok gyártása, forgalomba hozatala, vásárlása, szállítása,
tárolása korlátozható, illetve engedélyhez köthetõ.
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(2) Az ország egész területén vagy bármely részén
a) megtiltható a vadászat, valamint a vadász- és sportlövõ fegyverek tartása, cseréje, fegyver és lõszer árusítása,

vadászati és sportcélra történõ behozatala, valamint a nem katonai célú lõterek használata,
b) elrendelhetõ a polgári felhasználású lõfegyverek beszolgáltatása, összegyûjtése és biztonságba helyezése.

72. § (1) Elrendelhetõ a folyamatos polgári védelmi szolgálat ellátása. Rendeletben állapíthatók meg a harci cselekmények
hatása elleni védekezés szabályai. Ennek keretében meghatározhatók:
a) a felkészítésre, a lakosság riasztására, az óvóhelyekre és az épületekre vonatkozó szabályok,
b) a vasúti, közúti, vízi és légi jármûvek fényeinek, illetve a forgalmuk irányítására szolgáló fényforrások elsötétítésére 

vonatkozó követelmények,
c) a lakosság magatartására vonatkozó szabályok.

(2) A veszélyeztetett területekrõl – a megelõzõ polgári védelmi kiürítõ intézkedés keretében – a honvédelmi,
nemzetgazdasági és más szempontból fontos vagyontárgyak elszállítását biztonságba helyezésük végett el lehet
rendelni. A vagyontárgyak elszállítását:
a) polgári védelmi indokból a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter,
b) egyéb fontos okból az illetékes ágazati miniszter,
c) a központi irányító szervekkel való összeköttetés megszakadása esetén a megyei védelmi bizottság elnöke,
d) az a)–c) pontban foglaltakon kívüli esetben az illetékes katonai szervezet parancsnoka
rendelheti el.

(3) A visszamaradó lakosság és a tovább termelõ üzemek szükségleteinek kielégítésére biztosítani kell a megfelelõ
visszamaradó készletet, állatállományt, egészségügyi anyagokat és termelési készleteket. A visszamaradó készletek
nagyságát a megyei védelmi bizottság elnöke intézkedésének megfelelõen a polgármester határozza meg.

(4) A befogadási területeket és az elszállítási útvonalakat a (2) bekezdésben megjelölt elrendelõ határozza meg.
(5) A vagyontárgyak elszállításával, biztonságba helyezésével kapcsolatos munkához szükséges munkaerõ a honvédelmi

munkakötelezettség alapján is igénybe vehetõ.

73. § Rendeletben szabályozható a diplomáciai mentességekkel és kiváltságokkal kapcsolatos nemzetközi szerzõdések
egyes rendelkezéseinek alkalmazása során vagy viszonosság alapján követendõ eljárás.

45. Az igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli intézkedések

74. § (1) Rendelettel állapíthatók meg a büntetõeljárás, a büntetés-végrehajtás, a polgári peres és nemperes eljárás szabályai.
(2) Rendeletben új bíróságok és ügyészségek létesíthetõk, a már mûködõ bíróságok és ügyészségek összevonhatók,

szétválaszthatók és megszüntethetõk, illetékességi területük megváltoztatható.
(3) Rendelet eltérõen állapíthatja meg a bírák és az ügyészek kinevezését és felmentését, a bírósági és ügyészségi

vezetõk kinevezési rendjét. A bírói és ügyészségi önkormányzati szervek mûködése felfüggeszthetõ. A bírót
igazságszolgáltatási érdekbõl, bírói beosztásba, ideiglenesen más bírósághoz lehet kirendelni.

(4) Rendeletben megállapított esetben a helyi bírósági hatáskörbe tartozó kisebb jelentõségû bûncselekmények
szabálysértésnek minõsülnek. Rendeletben módosíthatók más büntetõ anyagi jogi rendelkezések is, így új
bûncselekmények állapíthatók meg, egyes bûncselekmények büntetési tételei, tételkeretei módosíthatók, rendelet
azonban új büntetési nemet nem állapíthat meg.

(5) A helyi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben bírósági eljárásnak csak rendelet által meghatározott körben van
helye. Rendeletben megállapított esetben a helyi bírósági hatáskörbe tartozó kisebb jelentõségû bûncselekmények
miatt büntetõeljárás nem indítható és nem folytatható le.

(6) Rendeletben fel kell függeszteni a folyamatban levõ eljárást:
a) azokban az ügyekben, amelyekben rendelet alapján bírósági eljárásnak nincs helye, és az elbírálásuk nem tartozik

más szerv hatáskörébe,
b) ha a vádlott vagy a peres felek a hadkötelezettségüket teljesítik, vagy a per tárgya hadmûveleti területen van,
c) ha a rendkívüli körülmények az eljárás lefolytatását nem teszik lehetõvé.

(7) A felfüggesztés ideje alatt az elévülés nyugszik. Jogszabályban megállapított eljárási határidõk felfüggesztés miatti
elmulasztása nem járhat jogvesztéssel vagy egyéb joghátránnyal.

(8) A rendelet hatálybalépését megelõzõen bírósági útra utalt olyan ügyekben, amelyekben bírósági eljárásnak nincs
helye – és az ügy elbírálása nem tartozik más szerv hatáskörébe –, az elévülés nyugszik.
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(9) A bíróság elsõ fokon egyesbíróként jár el, kivéve azokat a polgári és büntetõügyeket, amelyeknek elbírálását a rendelet 
a bíróság tanácsának jogkörébe utalja. A bíróság elsõ fokon hozott határozata ellen a rendeletben megállapított
esetben lehet fellebbezést benyújtani.

75. § (1) Rendelet katonai bíróság felállítását írhatja elõ. A katonai bíróság a hatáskörébe utalt büntetõügyekben általános
hatáskörû elsõfokú bíróságként jár el.

(2) Rendelet a katonai büntetõeljárásra az eljárás gyorsítását szolgáló szabályokat állapíthat meg.
(3) Rendeletben megállapított esetben:

a) az ország egész területén vagy egy részén, illetve a katonai büntetõbíráskodás hatálya alá tartozó területen
rögtönbíráskodás rendelhetõ el,

b) a rögtönbíráskodás hatálya kiterjeszthetõ a nemzet biztonságát, a Honvédség készenléti állapotát, a függelmi
viszonyokat és az állampolgárok életét sértõ súlyos bûncselekményekre, valamint a háborús bûncselekményekre,

c) a rögtönbíráskodás hatálya alá tartozó bûncselekmények büntetési tétele életfogytig tartó vagy tíztõl tizenöt évig 
terjedõ szabadságvesztés. Kivételes esetben a büntetési tétel csökkenthetõ.

(4) A rögtönbíráskodás bevezetését a sajtótermékben, rádióban, televízióban és egyéb, helyben szokásos módon közzé
kell tenni.

(5) A rögtönbíráskodás a megyei, fõvárosi és a katonai bíróságok hatáskörébe tartozik.

46. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó rendkívüli intézkedések

76. § (1) A termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségek biztosítása érdekében az igénybevételi hatóság a gazdasági
tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek részére szerzõdéskötési kötelezettséget írhat elõ.
A szerzõdéskötési kötelezettség hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások körét rendelet határozza meg.

(2) Rendeletben az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérõ rendelkezések állapíthatók meg. Rendelet alapján
a költségvetési fejezetek között átcsoportosítás hajtható végre, egyes kiadási elõirányzatok felfüggeszthetõk,
a költségvetési törvényben nem szereplõ kiadások teljesíthetõk, és rendkívüli fizetési kötelezettség írható elõ, az adók
és illetékek mértéke módosítható, a mentességek megszüntethetõk.

(3) Elrendelhetõ a deviza és valuta kötelezõ vételre felajánlása. A deviza és valuta kiutalása, átutalása vagy
felhasználása engedélyhez köthetõ, illetve ideiglenesen felfüggeszthetõ, a mentességek megszüntethetõk.

(4) A takarék- és nyereménybetétekbõl, valamint az értékpapírok alapján történõ kifizetések teljesítése korlátozható,
illetve ideiglenesen felfüggeszthetõ.

(5) Rendeletben kötelezõvé tehetõ a nemesfémek és nemesfémtárgyak vételre való felajánlása. Nemesfém
forgalmazása engedélyhez köthetõ, illetve felfüggeszthetõ.

77. § (1) A külkereskedelmi tevékenység engedélyhez köthetõ, a kiadott engedély visszavonható, a korábban engedélyhez
kötött áruk és szolgáltatások forgalma megtiltható. Egyes termékek behozatala vagy kivitele kötelezõen elõírható.

(2) Rendeletben tilalmat vagy egyéb korlátozó intézkedést lehet alkalmazni az olyan országgal szemben, amely magyar
árut vagy jármûvet hátrányosabb elbírálásban részesít, mint más országból származó árut vagy jármûvet.

(3) Elrendelhetõ az ország védelme szempontjából fontos termékek, javak forgalmának korlátozása.

78. § (1) Rendeletben a honvédelmi munkakötelezettség körében kötött munkaerõ-gazdálkodás vezethetõ be. Elrendelhetõ,
hogy munkaviszonyt csak a kijelölt szerv közvetítésével lehet létesíteni.

(2) Az élet- és vagyonmentés érdekében elrendelhetõ a mentésre alkalmas bármely jármû, mûszaki és földmunkagép
igénybevétele. A lakosság védelmének biztosítása érdekében életvédelmi létesítmények, óvóhelyek kialakítása,
építése rendelhetõ el.

(3) Halasztást nem tûrõ esetben az igénybevételt határozattal elrendelheti a megyei védelmi bizottság elnöke,
a polgármester vagy az illetékes katonai szervezet parancsnoka.

(4) Honvédelmi érdekbõl a már elõírt szolgáltatásokon felül elrendelhetõ:
a) üzemi szolgáltatások teljesítése, ezen belül különösen termelõ-, szállító-, forgalmazó- és ellátó tevékenység

végzése, ha ezeket a szolgáltatásra kötelezett a rendes gazdasági tevékenysége során folytatja,
b) az üzemi szolgáltatások mellõzése, megszüntetése,
c) az ingó dolgok használatra, hasznosításra való átengedése,
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d) gazdasági szakértõi szervezetek közremûködése a szolgáltatásra kötelezettek tevékenységének szakszerû
irányításában.

(5) A lakosság alapvetõ élelmiszerrel, ruházati és iparcikkekkel, valamint egyéb közszükségleti cikkekkel történõ
ellátása érdekében rendeleti úton jegy- vagy utalványrendszer vezethetõ be.

47. A megelõzõ védelmi helyzet bevezetésével összefüggõ rendszabályok és intézkedések

79. § A Kormány az Alaptörvény 51. cikk (3) bekezdésének alkalmazása körében elrendelheti
a) a szövetséges államokkal egyeztetett és összehangolt információk, hivatalos állásfoglalások kötelezõ kiadását

a közszolgálati mûsorszórók részére,
b) az ország védelme szempontjából fontos termékek, energiahordozók, fogyasztási cikkek készletezését,

forgalmuk szabályozását, illetve korlátozását,
c) a közigazgatás, a védelmi igazgatás, a Honvédség, a honvédelemben közremûködõ szervek mûködése

szempontjából fontos beosztások, munkakörök – egyszerûsített eljárásban történõ – feltöltését,
túlmunka végzését,

d) a közigazgatás, azon belül az államigazgatás egyes ágazatai fokozott védelmi, honvédelmi szakirányítását, az
irányítási, vezetési rendszerek egyszerûsítését, a közigazgatási szervek munkarendjének, a hatósági eljárás – az
ügyintézési határidõk, hatáskör, illetékesség megváltoztatását, szakhatóságok közremûködési – szabályainak
módosítását,

e) a frekvenciagazdálkodás és a mûsorszórás terén korlátozó rendszabályok bevezetését, speciális üzemmódok
elõkészítését,

f) a magyar légtérben és a repülõtereken a katonai légiforgalmi irányítás szükséges mértékû bevezetését,
g) az ország védelme, a honvédelem szempontjából fontos, kritikus infrastruktúra védelmére a Honvédség,

a rendvédelmi szervek erõi és eszközei kirendelését,
h) a nemzetközi békét, illetve az ország biztonságát veszélyeztetõ államok, természetes személyek, jogi személyek,

jogi személyiség nélküli szervezetek érdekeltségeinek zárolását, tulajdonjoguk korlátozását,
i) speciális tartalékok képzését, az importból történõ beszerzések felgyorsítását, exportkorlátozást, kereskedelmi

kvóták bevezetését, a közbeszerzési eljárás felfüggesztését,
j) az ország területének hadmûveleti elõkészítésére vonatkozó speciális feladatok végrehajtását,

a megvalósításukra vonatkozó hatósági elõírásoktól történõ eltérést,
k) speciális terrorelhárító intézkedések bevezetését,
l) az államhatár forgalma ellenõrzésének nemzetközi elõírásoktól és egyezményektõl eltérõ szigorítását,
m) az állampolgárokat is érintõ riasztási fokozatok alkalmazását,
n) a közintézményekbe és a közforgalmú helyekre különleges beléptetõ eljárások és technikai ellenõrzések

alkalmazását,
o) a közigazgatás, a Honvédség, a védelemben közremûködõ szervek telephelyeire, épületeibe, létesítményeibe

a személyek vagy a gépjármûvek beléptetési szabályainak szigorítását, feltételhez kötését vagy megtiltását,
a megközelítési útvonalaik kiürítését, a közforgalmuk korlátozását vagy elterelését,

p) a fenti objektumokban, illetve megközelítési útvonalukon közlekedõk ruházata, gépjármûvei átkutatását,
ismeretlen eredetû, õrizetlenül hagyott dolgok felkutatását, megsemmisítését,

q) az internet-, levél-, csomag- és postaforgalom fokozott ellenõrzését.

NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

X. FEJEZET
A TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

48. Értelmezõ rendelkezések

80. §  E törvény és a honvédelmet érintõ jogszabályok alkalmazásában
a) alkalmazás: a fegyveres erõ rendeltetésszerû használata, harctevékenység,
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b) államhatár átlépése: az alakulatok Magyarország területére történõ belépése, az országból való kilépése, valamint
az átvonulás,

c) állomásozás: a Honvédség szervezeteinek átvonulásához szükséges idõt, illetve a gyakorlat és hozzá kapcsolódó
államhatár-átlépés idõtartamát meghaladó tartós külföldi, illetve külföldi fegyveres erõk esetében magyarországi 
jelenlét,

d) befogadó nemzeti támogatás: az ország, a Honvédség és a honvédelemben részt vevõ más szervek által, külföldi
fegyveres erõknek az ország területén tartózkodásuk vagy azon átvonulásuk során nyújtott egyoldalúan vállalt,
vagy nemzetközi szerzõdéseken és azok végrehajtási megállapodásain alapuló támogatás,

e) békefenntartás: a Honvédség nem alkalmazás körébe tartozó, a szemben álló felek hozzájárulásával történõ
tevékenysége, amelynek célja a felek megállapodása végrehajtásának elõsegítése, valamint közremûködés
a lakosság biztonságos életfeltételeinek helyreállításában,

f) honvéd: rendfokozatára tekintet nélkül a Honvédség tényleges állományú tagja,
g) honvédelmi érdek: az ország biztonságát, katonai védelmi képességét meghatározó módon befolyásoló

körülmények összessége, ideértve különösen az alkotmányos rend védelméhez, a függetlenség elleni támadó
szándékú törekvések, a szuverenitást és területi integritást sértõ vagy veszélyeztetõ törekvések elhárításához
a szövetségesi kötelezettségek teljesítéséhez, a szövetségi és honi védelmi infrastruktúra mûködésének,
fejlesztésének biztosításához fûzõdõ érdekeket,

h) Honvédség rendszeresített fegyverzete: a Honvédségnél rendszeresített valamennyi lõfegyver és minden olyan
egyéb harceszköz – tekintet nélkül mûszaki jellemzõire és alkalmazási módjára –, amely alkalmas a szemben álló
erõk és eszközök leküzdésére,

i) humanitárius mûvelet: a fogadó ország beleegyezésével a Honvédség érdemi közremûködésével folytatott segítõ
tevékenység, amely a fegyveres konfliktus, a természeti, vagy civilizációs katasztrófa által okozott olyan helyzet
elhárítására és következményeinek csökkentésére irányul, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit,
alapvetõ ellátását, a természeti környezetet súlyos mértékben veszélyezteti, károsítja,

j) külföldi hadmûveleti területen végzett humanitárius tevékenység: a Honvédség részvétele a szemben álló felek
fegyveres összeütközése miatt veszélyeztetett területen, a polgári lakosok élete, testi épsége, egészsége, az
életfenntartáshoz szükséges alapvetõ javak biztosítása érdekében,

k) meghagyás: munkakörhöz kapcsolódóan és névre szólóan végrehajtott eljárás, amely során
a meghagyásba bevont szerv által kijelölt személyek a meghagyási névjegyzékbe kerülnek, és akiket ez alapján
a katonai igazgatási helyi szerve behívásra ideiglenesen nem tervezhetõ kategóriába sorol,

l) mûveleti terület: az a földrajzi terület és a felette levõ légtér, ahol a szemben álló felek konkrét fegyveres
cselekményei megvalósulnak, vagy ennek veszélye fennáll, illetve a szemben álló felek fegyveres összeütközése
miatt veszélyeztetett terület,

m) ország területérõl induló külföldi alkalmazás: külföldi fegyveres erõk olyan alkalmazása, melynek indítása az ország
területérõl befogadó nemzeti támogatás mellett, nem az átvonulás technikai részcselekményeként történik,

n) NATO Biztonsági Beruházási Programja: azon katonai célú beruházások, fejlesztések összessége, amelyeket
a NATO védelmi képességének megõrzése vagy fokozása érdekében tervez és – a jogszabályban meghatározott
bírságok kivételével – közterhektõl mentesen valósít meg,

o) NATO Válságreagálási Rendszer: a NATO készültségi és tervezési rendje a különbözõ fokozatú válságkezelési és
szükség esetén kollektív védelmi feladatok elõkészítése érdekében,

p) parancs: meghatározott szolgálati tevékenység vagy feladat végrehajtására irányuló, személyre vagy személyek
egyértelmûen meghatározott körére vonatkozó, szóban, írásban vagy egyéb más módon kifejezett
akaratnyilvánító rendelkezés,

q) potenciális hadköteles: a hadkötelezettség alá tartozó, ki nem képzett tartalékos,
r) rendvédelmi szerv: a rendõrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal, és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,
s) szakirányítás: az arra jogosultnak a Honvédség alaprendeltetés szerinti mûködésének biztosítása érdekében, az

irányítás rendszerében az irányított szervezetek szaktevékenységére meghatározó befolyást eredményezõ,
a szolgálati elöljárói jogkörtõl független tevékenysége,

t) szövetséges fegyveres erõk: a kölcsönös katonai segítségnyújtás kötelezettségét tartalmazó hatályos nemzetközi
szerzõdés szerint a Magyarországgal szövetséges államok fegyveres erõi, valamint az e szerzõdés alapján
létrehozott közös katonai szervezetek,

u) szövetségi légtér: több szövetséges állam légterét békében is átfedõ, védelmi célú, légtér-szuverenitási
felségjog-érvényesítési terület.
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49. Felhatalmazás

81. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a honvédelemért felelõs miniszternek a honvédelem ágazati irányításával, valamint a Honvédség irányításával és

vezetésével kapcsolatos feladatait, a szakirányítási és a vezetési tevékenységet ellátó vezetõk feladatkörét,
b) a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer rendeltetését, feladatait,

eljárási rendjét, a közremûködõk kötelezettségeit,
c) légitámadás esetére a légiriasztási rendszer szabályait,
d) a miniszterek honvédelmi igazgatási feladatait,
e) a helyi védelmi igazgatási szervek szakmai felügyeleti, ellenõrzési rendszerét és rendjét, továbbá a katonai

igazgatás területi szervei illetékességi területeit,
f) a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítását szolgáló szabályokat,
g) a magyarországi székhelyû gazdálkodó szervezeteknek a NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében

kiírásra kerülõ pályázatokon való részvételi jogosultsága feltételeit, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos
eljárás szabályait és az eljáró szervezetet, valamint a NATO vonatkozó szabályanyagának figyelembevételével
a Magyarország területén kivitelezendõ Biztonsági Beruházási Programok megvalósításában közremûködõ
belföldi és külföldi székhelyû gazdálkodó szervezetek kiválasztásának módját,

h) a szövetségesi együttmûködési kötelezettséghez kapcsolódó befogadó nemzeti támogatás részletes
kormányzati feladatait,

i) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása (erõforrásainak védelmi célú igénybevétele) feladatai
végrehajtásának szabályait,

j) a Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes
szabályait,

k) a hadkötelezettség teljesítésével összefüggõ egyes költségek megtérítésének és a díjazások folyósításának
szabályait,

l) a Honvédség által védendõ létesítmények, valamint a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények õrzésére
vonatkozó szabályokat,

m) a gazdasági-anyagi szolgáltatások teljesítése és a kártalanítással összefüggõ eljárás részletes szabályait,
n) az önkéntes tartalékos rendszer munkáltatói ösztönzõ-kompenzációs elemének részletes szabályait,
o) a fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történõ felkészítés

követelményeit,
p) a tûzszerészeti mentesítési feladatok ellátásával összefüggõ szabályokat,
q) a szövetségi és honi védelmi infrastruktúra mûködésének biztosítása, fejlesztése érdekében a honvédelmi és

katonai célú építmények, ingatlanok mûködési és védõterületei kijelölésének eljárási szabályait és az eljáró
hatóságot.

(2) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza
a) a hadkötelesek katonai szolgálatra behívásának, katonai szolgálatának és leszerelésének rendjét,
b) a fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésének engedélyezéséhez szükséges formanyomtatványokat,
c) a katonai futárszolgálat feladatait,
d) a Szolgálati Szabályzat részeként

da) a szolgálati tevékenység, a készenléti és ügyeleti szolgálati rendszer mûködéseinek részleteit,
db) az önkéntes tartalékos õrzésvédelmi és a katonai rendészeti tevékenység teljesítését,
dc) a kényszerítõ eszköz alkalmazásának, illetve az alkalmazás kivizsgálásának részletes szabályait,

e) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen
alárendeltségébe, irányítása, fenntartói irányítása és felügyelete alá tartozó, valamint a Honvédség hadrendje
szerinti szervezetek jogi képviseletének és jogi képviselete felügyeletének rendjét,

f) a Honvédség személyi állományának élet-, szolgálati, és munkakörülményeivel összefüggõ juttatásainak,
ideértve az egyes szociális juttatások, a laktanyai elhelyezés, és a lakhatást célzó ellátás jogosultjainak körét,
feltételeit és rendjét,

g) a NATO-NYEU központi nyilvántartó, a NATO-NYEU központi rejtjel elosztó hatóság mûködési rendjét, valamint
a nyilvántartó rendszer mûködéséhez szükséges általános követelményeket és eljárásokat,

h) a meg nem térülõ károk leírással és törléssel történõ rendezésének és nyilvántartásának sajátos szabályait,
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i) az egészségügyért felelõs miniszterrel egyetértésben a Honvédség munkakörei, beosztásai betöltésével
összefüggésben az alkalmassági vizsgálatra, annak elrendelésére, véleményezésére vonatkozó szabályokat,
valamint az eljárás rendjét,

j) honvédelmi ágazatban dolgozók igazolványának fajtáit, az igazolványok kezelését és kiadását,
k) a behívásra tervezhetõ létszámot, a katonai szolgálat idõtartamát, a katonai szolgálatra való behívás idõpontját,
l) az egészségügyért felelõs miniszter egyetértésével a hadkötelesek katonai szolgálatra való

alkalmassága elbírálásának, felülvizsgálatának rendjét,
m) a külföldi katonai szolgálat esetén a rangidõs nemzeti képviselõt megilletõ jogköröket,
n) a szövetségi és honi védelmi infrastruktúra mûködésének biztosítása, fejlesztése érdekében a honvédelmi és

katonai célú építmények, ingatlanok mûködési és védõterületei megállapításának szakmai szabályait, valamint
a honvédelmi hatósági-szakhatósági eljárások díjait.

(3) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy feladatkörükben eljárva a honvédelemért felelõs miniszterrel
egyetértésben, rendeletben határozzák meg ágazatuk honvédelmi feladatait, valamint az országos jelentõségû
termelési, ellátási szolgáltatások, az infrastrukturális hálózatok elõkészítésének és igénybevételének anyagi jogi
szabályait.

50. Hatálybalépés

82. § (1) Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti

a) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról szóló 2010. évi
XCIII. törvény,

b) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény,
valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény kapcsolódó módosításáról szóló
2005. évi CXXIII. törvény,

c) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény,
d) a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjával érintett törvények módosításáról szóló 2001. évi 

XLIII. törvény,
e) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programjában való részvételhez szükséges

törvénymódosításokról szóló 2000. évi XXXVI. törvény,
f) a honvédelmet érintõ egyes törvények módosításáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvény.

51. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

83. § E törvény I–V. és VII–X. fejezete az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése,
valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

52. Átmeneti rendelkezések

84. § E törvény 25. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 27. § (4) bekezdése szerinti honvédelmi elnökhelyettesi funkciót
2013. december 31-ig kormánytisztviselõ is elláthatja.

53. Módosító rendelkezések

85. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következõ 37. ponttal egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetõleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság
elõmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások)
„37. A hadkötelezettséggel és a honvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos államigazgatási eljárás, valamint az
azokkal kapcsolatos hatósági igazolás céljára kiállított közokirat.”

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2011. évi CXIV. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról*

1. § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. § Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi
a) bevételi fõösszegét 12 970 820,9 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 14 155 070,1 millió forintban,
c) hiányát 1 184 249,2 millió forintban állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 11. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 7 232,5 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára
2011. évben, elsõ alkalommal 2011. február 20. napjáig 1 025 millió forintot, május 20. napjáig 1 235,8 millió forintot,
majd a fennmaradó összeget egyenlõ részletekben a tárgynegyedévet követõ második hónap 20. napjáig.”

3. § A Kvtv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyûlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2011. évi
a) bevételi fõösszegét 3 073 558,2 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 3 073 558,2 millió forintban,
c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.”

4. § A Kvtv. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyûlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2011. évi
a) bevételi fõösszegét 1 370 936,7 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 1 458 559,9 millió forintban,
c) hiányát 87 623,2 millió forintban állapítja meg.”

5. § A Kvtv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Országgyûlés felhatalmazza az agrárpolitikáért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 3. Agrár célelõirányzatok alcím, a 20. cím,
5. Nemzeti támogatások alcím, 3–8. jogcím-csoport, a 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített
kiadások alcím, 20. cím, 11. Vidékfejlesztési és halászati programok alcím, valamint a 20. cím, 13. EU tagságból eredõ
feladatok alcím között és az alcímeken belül átcsoportosítást hajtson végre.”

6. § A Kvtv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizetõ kezesség érvényesítésébõl
az Alapítványt terhelõ fizetési kötelezettség 85%-a.”

7. § A Kvtv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § A Kvtv. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. § A Kvtv. 5. melléklet 11. pontjában az „esetében az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések és az integrációs
rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet
7–18. §-ai alapján a 2010. évben támogatásban részesülõ fenntartók részére a 2010/2011-es nevelési év, tanév
feladatainak ellátásához szükséges kiegészítõ támogatások folyósításának eljárási rendjét 2011. január 15-éig”
szövegrész helyébe „igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályait” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.

25668 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 89. szám



10. § A Kvtv. 6. melléklet 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása alcím 2.1.4. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely(nél):]
„2.1.4. tárgyévben adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalásról döntött annak ellenére, hogy tárgyévben korábbi
kötelezettségvállalásai alapján az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás felsõ határát meghaladta,”

11. § A Kvtv. 8. melléklet II. egyes szociális feladatok támogatása cím 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
pont elõirányzatában a „88 541,5 millió forint” szövegrész helyébe „113 141,5 millió forint” szöveg lép.

12. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2011. évi CXIV. törvényhez
millió forintban

I. ORSZÁGGYÛLÉS
1 Országgyûlés Hivatala 

1 Országgyûlés hivatali szervei 16 139,2
1 Mûködési költségvetés 460,0

1 Személyi juttatások 9 179,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 308,4
3 Dologi kiadások 3 401,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 46,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 413,5
2 Felújítás 1 250,0

2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 699,1
1 Mûködési költségvetés 5,0

1 Személyi juttatások 402,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 104,3
3 Dologi kiadások 185,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,7

4 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2 Nemzetközi tagdíjak 22,0 22,0
3 Az Országgyûlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fóruma 

1 Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fóruma mûködése 48,8 48,8
2 Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 52,0 52,0

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0
2 Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0
3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0

1–4. cím össze sen: 17 746,1 465,0 17 281,1

5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Közbeszerzések Tanácsa 144,6

1 Mûködési költségvetés 1 649,5
1 Személyi juttatások 668,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 188,2
3 Dologi kiadások 892,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 33,5
2 Felújítás 11,2

5. cím össze sen: 1 794,1 1 649,5 144,6
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7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1 FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 1 055,0
2 Magyar Szocialista Párt 521,3
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt 448,0
4 Lehet más a politika 249,2
5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 Magyar Demokrata Fórum 42,8

8 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8
4 Ökopolisz Alapítvány 80,4
5 Barankovics István Alapítvány 69,4
6 Antall József Alapítvány 28,3
7 Tartalék 211,3

7–8. cím össze sen: 3 809,8

10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap költségei 28 241,5
2 Magyar Rádió mûvészeti együtteseinek támogatása 1 000,0

15 Üzemben tartási díj átvállalása 29 458,5

10–15. cím össze sen: 58 700,0

20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1 Mûködési költségvetés 10 304,5
1 Személyi juttatások 5 623,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 378,0
3 Dologi kiadások 2 537,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 450,7

2 Felhalmozási költségvetés 4,0
1 Intézményi beruházási kiadások 327,2
2 Felújítás 1,5

3 Kölcsönök 106,0 116,0

20. cím össze sen: 10 424,5 10 424,5

I. fejezet összesen: 92 474,5 12 539,0 17 425,7
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II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 062,9

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 447,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 120,9
3 Dologi kiadások 425,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 64,2
2 Felújítás 3,0

3 Kölcsönök 2,0
2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok 
1 Állami kitüntetések 282,1

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 239,4
3 Dologi kiadások 42,7

II. fejezet összesen: 1 345,0 1 345,0

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság 1 335,4

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 834,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 230,7
3 Dologi kiadások 229,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0
2 Felújítás 1,5

III. fejezet összesen: 1 335,4 1 335,4

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1 Országgyûlési Biztosok Hivatala 1 614,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 038,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 291,8
3 Dologi kiadások 265,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 18,3

IV. fejezet össze sen: 1 614,0 1 614,0
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK
1 Állami Számvevõszék 7 220,5

1 Mûködési költségvetés 18,0
1 Személyi juttatások 4 731,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 263,6
3 Dologi kiadások 1 001,0

2 Felhalmozási költségvetés 2,0
1 Intézményi beruházási kiadások 183,0
2 Felújítás 61,9

V. fejezet összesen: 7 240,5 20,0 7 220,5

VI. BÍRÓSÁGOK
1 Bíróságok 64 412,0

1 Mûködési költségvetés 5 526,6
1 Személyi juttatások 46 997,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 11 560,5
3 Dologi kiadások 10 635,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 245,2
2 Felújítás 500,0

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Beruházás 

1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 943,6
4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 3,0 3,0
7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 66,0 66,0
8 Fõvárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 735,5

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 423,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 114,3
3 Dologi kiadások 197,4

9 Bírósági eljárások gyorsítása 3 000,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 340,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 360,0
3 Dologi kiadások 1 300,0

16 Fejezeti tartalék 151,6 151,6

VI. fejezet összesen: 74 838,3 5 526,6 69 311,7
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VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek 31 932,7

1 Mûködési költségvetés 40,0
1 Személyi juttatások 21 063,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5 529,0
3 Dologi kiadások 3 560,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 5,0

2 Felhalmozási költségvetés 5,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 780,0
2 Felújítás 30,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0

3 Kölcsönök 46,0 46,0
3 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 1,0 1,0
2 Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 1,5 1,5
3 EU tagságból eredõ feladatok 35,2

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 18,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,1
3 Dologi kiadások 11,3

4 Jogerõsen megállapított kártérítések célelõirányzata 30,0 30,0

VIII. fejezet összesen: 32 091,4 91,0 32 000,4

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
1 A települési önkormányzatot megilletõ, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 126 426,2
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 6 322,9
3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 93 839,4
4 Normatív hozzájárulások 

1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 32 266,4
2 Körzeti igazgatás 7 659,7
3 Körjegyzõség mûködése 4 107,0
4 Megyei, fõvárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 6 997,7
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 808,1
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 106,2
7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdõ

települési önkormányzatok feladatai 4 888,3
8 Üdülõhelyi feladatok 8 098,3
9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mûködtetése 1 192,9
10 Pénzbeli szociális juttatások 60 586,8
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 38 975,3
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 52 456,6
13 Közoktatási hozzájárulások 368 781,6

5 Központosított elõirányzatok 87 620,8
6 Helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása 

1 Önkormányzati fejezeti tartalék 5 000,0
2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása 31 137,7
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3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes
kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 100,0

 7 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elõadó-mûvészeti szervezetek támogatása 11 885,4
 8 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8 282,7
2 Egyes szociális feladatok támogatása 113 504,8
3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 31 048,8
4 A helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok támogatása 35 133,5

9 Címzett és céltámogatások 350,0
10 Vis maior támogatás 8 000,0
11 Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása 27 680,0

 IX. fe je zet össze sen: 1 173  257,1

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8 726,0

1 Mûködési költségvetés 125,0
1 Személyi juttatások 6 328,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 628,8
3 Dologi kiadások 888,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 6,0

3 Kölcsönök 3,0 3,0
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1 Mûködési költségvetés 3 511,0
1 Személyi juttatások 1 309,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 324,4
3 Dologi kiadások 1 224,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 277,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 353,0
2 Felújítás 22,5

3 Egyenlõ Bánásmód Hatóság 168,6
1 Mûködési költségvetés 3,0

1 Személyi juttatások 109,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 29,4
3 Dologi kiadások 32,9

4 Nemzeti Közigazgatási Intézet 868,5
1 Mûködési költségvetés 114,0

1 Személyi juttatások 425,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 103,2
3 Dologi kiadások 418,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 36,0

5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 17 111,6
1 Mûködési költségvetés 8 598,6

1 Személyi juttatások 2 522,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 664,3
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3 Dologi kiadások 21 749,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 3,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 614,5
2 Felújítás 156,6

6 Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetek 1 299,3
1 Mûködési költségvetés 1 414,3

1 Személyi juttatások 1 230,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 339,9
3 Dologi kiadások 953,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 190,0

7 Szülõföld Alap Iroda 
1 Mûködési költségvetés 158,4

1 Személyi juttatások 63,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 16,2
3 Dologi kiadások 79,1

8 Fõvárosi, megyei kormányhivatalok 79 578,0
1 Mûködési költségvetés 36 153,1

1 Személyi juttatások 78 110,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 20 944,0
3 Dologi kiadások 15 947,2
5 Egyéb mûködési célú kiadások 3,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 494,6
2 Felújítás 221,3

3 Kölcsönök 11,0
9 Egyéb kutatóintézetek 294,4

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 206,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 53,8
3 Dologi kiadások 34,0

10 Balassi Intézet 3 709,3
1 Mûködési költségvetés 790,5

1 Személyi juttatások 2 320,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 507,2
3 Dologi kiadások 1 243,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 151,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 58,0

11 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 612,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 403,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 101,2
3 Dologi kiadások 103,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0
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12 Regionális képzõ központok 2 615,1
1 Mûködési költségvetés 1 983,8

1 Személyi juttatások 1 575,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 424,0
3 Dologi kiadások 2 480,9

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 116,7
2 Felújítás 2,0

13 Wekerle Sándor Alapkezelõ 778,1
1 Mûködési költségvetés 1 385,0

1 Személyi juttatások 920,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 275,8
3 Dologi kiadások 255,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 687,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 23,7

14 Közgyûjteményi Ellátó Szervezet 209,8
1 Mûködési költségvetés 190,0

1 Személyi juttatások 114,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 37,5
3 Dologi kiadások 216,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 31,2

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2 Célelõirányzatok 

1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 137,8
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 111,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 26,8

7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 950,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,5
3 Dologi kiadások 886,5

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 650,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 37,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 603,0

9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 228,6
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 130,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 35,1
3 Dologi kiadások 63,5

10 Lengyel-Magyar Együttmûködés 2011 40,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 8,0
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17 A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0
18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 61,1

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 46,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 14,6

25 A kormany.hu központi kommunikációs felület mûködtetése 185,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 60,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 16,2
3 Dologi kiadások 108,8

26 Központi informatikai feladatok 54,6 54,6
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 13,9 13,9
29 Központi e-közigazgatási feladatok 82,0 82,0
30 Uniós projektek támogatása 63,1 63,1
31 Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása 300,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 191,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 52,1
3 Dologi kiadások 11,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 45,0

32 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása 70,0 70,0
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

4 Európai területi együttmûködési csoportosulások mûködésének támogatása 205,0 205,0
5 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítõ Szolgálata (CESCI) mûködésének támogatása 41,0 41,0
6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása 410,0 410,0
7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány mûködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 888,6

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 852,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 36,0

8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8,2 8,2
10 Civil és non-profit szervezetek támogatása 63,0 63,0
12 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 117,0 117,0
14 Nemzeti Civil Alapprogram 2 837,1

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 227,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 2 610,1

20 Rádió C 28,7 28,7
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 

1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 2 703,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 34,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,0
3 Dologi kiadások 101,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 967,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 592,0
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2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 5 500,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 37,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 250,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 5 203,0

3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 047,8
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 26,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,0
3 Dologi kiadások 13,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 301,7

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 700,0

4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttmûködést szolgáló intézmények támogatása 212,7 212,7
6 Határtalanul program támogatása 500,0 500,0

5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyûjtemények, közmûvelõdési intézmények, kulturális programok 

1 Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési intézmények támogatása 750,0 750,0
2 Egyházi kulturális programok támogatása 50,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú kiadások 25,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 
1 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 3 100,0
2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 200,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú kiadások 100,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0

3 Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezés és kiegészítése 10 506,0 10 506,0
4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 15 988,2 15 988,2
5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 

1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi személyek jövedelempótléka 1 600,0 1 600,0
2 Egyházi szórványprogramok támogatása 200,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú kiadások 100,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0

3 Hátrányos helyzetû kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) 200,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások 100,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0
7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 544,0 1 544,0
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6 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 732,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,5
3 Dologi kiadások 80,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 289,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0

7 Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása 
1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9
3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 127,5 127,5
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6
6 Országos Cigány Önkormányzat és Média 267,2 267,2
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média 47,0 47,0
8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5
9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0
10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0
11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média 36,1 36,1
13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2

8 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 19,2 19,2
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5
3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 55,0 55,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2 17,2
6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6 14,6
8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 105,8 105,8
10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 21,9 21,9
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 42,2 42,2
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 7,8
13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0

9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok 
1 A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei 505,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 105,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 28,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 371,5

2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 77,9
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,2
3 Dologi kiadások 17,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 47,7
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3 Roma Oktatási Programok 25,3 25,3
4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 12,7

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,7

5 Társadalmi felzárkózást elõsegítõ stratégiai tervezés és kutatás valamint programok támogatása 103,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 64,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 17,1
3 Dologi kiadások 22,1

6 Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja 410,0 410,0
7 Roma ösztöndíj programok 1 125,5

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 27,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 998,5

8 Leghátrányosabb helyzetû kistérségek programjának koordinációja 164,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,5
3 Dologi kiadások 100,5

25 Fejezeti tartalék 
1 Fejezeti általános tartalék 100,0 100,0

1–15. cím össze sen: 228 110,6 54 429,7 173 680,9

16 Kormányzati Ellenõrzési Hivatal 
1 Kormányzati Ellenõrzési Hivatal 787,4

1 Mûködési költségvetés 3,0
1 Személyi juttatások 542,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 142,0
3 Dologi kiadások 103,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0

16. cím összesen: 790,4 3,0 787,4

17 Központosított bevételek 
1 Cégnyilvántartás bevételei 1 500,0

18 Bethlen Gábor Alap támogatása 
2 Eseti támogatás 375,3

19 Tartalékok 
2 Céltartalékok 

1 Különféle kifizetések 33 900,0
20 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 11 600,0
21 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 520,0

X. fejezet összesen: 276 296,3 55 932,7 174 468,3
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnökség 2 038,7

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 894,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 254,7
3 Dologi kiadások 890,0

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 
1 Kormányfõi protokoll 614,1

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 126,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 34,3
3 Dologi kiadások 452,9

2 Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok 100,0 100,0
3 Fejezeti tartalék 220,0 220,0

1–2. cím össze sen: 2 972,8 2 972,8

3 Rendkívüli kormányzati intézkedések 90 000,0

XI. fejezet összesen: 92 972,8 2 972,8

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 691,6

1 Mûködési költségvetés 33,9
1 Személyi juttatások 3 899,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 913,2
3 Dologi kiadások 681,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 174,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 57,4

3 Kölcsönök 5,0 5,0
2 Szakigazgatási intézmények 

1 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 4 056,7
1 Mûködési költségvetés 5 959,0

1 Személyi juttatások 4 992,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 290,1
3 Dologi kiadások 3 733,2

2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 115,1
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 63,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 16,9
3 Dologi kiadások 31,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,8
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3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 
1 Mûködési költségvetés 1 506,2

1 Személyi juttatások 508,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 165,8
3 Dologi kiadások 831,6

4 Állami Ménesgazdaság 241,7
1 Mûködési költségvetés 119,1

1 Személyi juttatások 74,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 20,5
3 Dologi kiadások 272,5

2 Felhalmozási költségvetés 7,0
5 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8 208,6

1 Mûködési költségvetés 50,0
1 Személyi juttatások 4 085,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 124,6
3 Dologi kiadások 1 391,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 608,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 47,9

6 Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 3 722,2
1 Mûködési költségvetés 1 610,9

1 Személyi juttatások 3 147,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 878,8
3 Dologi kiadások 1 399,5

2 Felhalmozási költségvetés 93,0
7 Közmûvelõdési intézmények 403,3

1 Mûködési költségvetés 107,0
1 Személyi juttatások 313,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 84,8
3 Dologi kiadások 112,4

8 Agrárkutató intézetek 1 384,9
1 Mûködési költségvetés 1 653,8

1 Személyi juttatások 1 918,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 556,3
3 Dologi kiadások 580,1

2 Felhalmozási költségvetés 16,6
9 Agrármarketing-Centrum 151,0

1 Mûködési költségvetés 11,0
1 Személyi juttatások 117,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 31,7
3 Dologi kiadások 12,7

10 Génmegõrzési Intézmények 284,2
1 Mûködési költségvetés 107,4

1 Személyi juttatások 231,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 42,4
3 Dologi kiadások 117,6
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12 Országos Meteorológiai Szolgálat 316,3
1 Mûködési költségvetés 1 087,0

1 Személyi juttatások 825,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 243,2
3 Dologi kiadások 285,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 0,4

2 Felhalmozási költségvetés 11,0
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0
2 Felújítás 20,0

3 Kölcsönök 3,0 3,0
13 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 659,0

1 Mûködési költségvetés 80,1
1 Személyi juttatások 299,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 76,6
3 Dologi kiadások 363,1

14 Nemzeti park igazgatóságok 1 662,2
1 Mûködési költségvetés 3 279,3

1 Személyi juttatások 2 272,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 589,4
3 Dologi kiadások 1 606,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 380,3
2 Felújítás 93,0

15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 197,5
1 Mûködési költségvetés 3 833,5

1 Személyi juttatások 4 819,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 313,1
3 Dologi kiadások 698,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 200,7

16 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 9 145,5
1 Mûködési költségvetés 2 888,1

1 Személyi juttatások 7 684,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 049,0
3 Dologi kiadások 2 176,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 123,2

17 Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet 1 092,7
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 712,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 192,3
3 Dologi kiadások 138,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0
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20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 
1 Beruházás 

5 Regionális viziközmû rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerõ 20,0 20,0
7 Vízkárelhárítás 

1 Vízkárelhárítási mûvek fejlesztése és állagmegóvása 220,0 220,0
9 Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése 20,0 20,0
19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 45,0 45,0
20 Ivóvíz-minõség javító program 90,0 90,0

2 Környezetvédelmi célelõirányzatok 
1 Vízkárelhárítási mûvek fenntartása 875,9

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 200,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 56,4
3 Dologi kiadások 619,5

2 Szigetközi térség vízügyi feladatai 110,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,9
3 Dologi kiadások 101,1

3 Vizitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévõ vizilétesítmények fenntartása 3 910,0 3 910,0
5 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 16,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,5

8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 110,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 28,4
3 Dologi kiadások 121,2

1 Vízügyi feladatok támogatása 295,8 295,8
9 Természetvédelmi kártalanítás 17,8 17,8
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 568,1

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 96,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 27,7
3 Dologi kiadások 207,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 68,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 156,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8

11 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 39,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,9

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,3

12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 620,0 1 620,0
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13 Országos Környezeti Kármentesítési Program 111,8
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,9
3 Dologi kiadások 40,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 54,4

14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 146,6 146,6
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 45,0 45,0
17 Vízgazdálkodási pályázatok elõkészítése és támogatása 68,1

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 48,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 14,0
3 Dologi kiadások 5,3

3 Agrár célelõirányzatok 
1 FAO intézmények finanszírozása 225,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 12,8
3 Dologi kiadások 125,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 46,8

2 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása 320,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 178,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 48,0
3 Dologi kiadások 93,5

3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 11,9 11,9
4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 22,2 22,2
5 Tanyafejlesztési Program 845,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,5
3 Dologi kiadások 781,5

8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 98,9 98,9
10 Parlagfû elleni védekezés támogatása 

1 Parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának támogatása 1 083,9 1 083,9
12 MVH Integrált Irányítási és Ellenõrzési Rendszere fejlesztése, mûködtetése 2 000,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú kiadások 500,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 500,0

13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 237,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 118,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 32,3
3 Dologi kiadások 86,5
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15 Intézményi feladatok támogatása 473,6
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 282,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 61,5
3 Dologi kiadások 119,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0

16 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása 45,4 45,4
17 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 11,4 11,4
18 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 6,1 6,1
19 Állami génmegõrzési feladatok támogatása 250,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 196,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 54,0

20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 179,2 179,2
22 Bormarketing és minõség-ellenõrzés 1 500,0 1 500,0
25 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai 244,2 244,2

4 Uniós programok kiegészítõ támogatása 
6 Méhészeti Nemzeti Program 560,0 560,0
7 Igyál tejet program 800,0 800,0
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 1 433,0 1 433,0
9 Egyes állatbetegségek megelõzésének és felszámolásának támogatása 1 680,0 1 680,0
10 Uniós Programok ÁFA fedezete 2 992,0 2 992,0
11 Iskolagyümölcs program 511,0 511,0
12 Nemzeti Diverzifikációs Program 1 700,0 1 700,0

5 Nemzeti támogatások 
3 Állattenyésztési feladatok 700,0 700,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 8,0 8,0
6 Nemzeti Erdõprogram 

3 Erdõfelújítás 259,0 259,0
4 Erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakítás, fásítás 252,4 252,4
5 Fenntartható erdõgazdálkodás támogatása 198,9 198,9

7 Fejlesztési típusú támogatások 104,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 45,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 59,0
8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 49 383,2

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 63,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 49 319,4

10 Nemzeti agrár kárenyhítés 4 000,0 2 000,0 2 000,0
6 Állat- és növénykártalanítás 1 000,0 1 000,0
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 300,0 1 300,0
11 Vidékfejlesztési és halászati programok 

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 
1 I. tengely: A mezõgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 23 369,3

1 Mûködési költségvetés 3 992,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 5 719,0
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2 Felhalmozási költségvetés 55 619,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 77 262,3

2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 14 119,0
1 Mûködési költségvetés 42 855,0

5 Egyéb mûködési célú kiadások 55 095,0
2 Felhalmozási költségvetés 6 321,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 200,2
3 III. tengely: Az életminõség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 9 150,3

1 Mûködési költségvetés 1 263,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 733,9

2 Felhalmozási költségvetés 22 637,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31 317,2

4 IV. tengely: Leader programok 1 285,4
1 Mûködési költségvetés 3 339,4

5 Egyéb mûködési célú kiadások 4 465,9
2 Felhalmozási költségvetés 555,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 714,6
5 Technikai segítségnyújtás 7 677,5 5 677,5 2 000,0

3 Halászati Operatív Program 
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 2 510,0 1 882,5 627,5
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 915,6 686,7 228,9
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 174,4 130,8 43,6

13 EU tagságból eredõ feladatok 300,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 192,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 93,7
3 Dologi kiadások 13,4

14 Fejezeti tartalék 
1 Fejezeti általános tartalék 135,8 135,8

1–20. cím össze sen: 341 931,2 170 923,5 171 007,7

21 Központosított bevételek 
1 Erdészeti bevételek 

1 Erdõfenntartási járulék áthúzódó befizetése 10,0
2 Erdõvédelmi és erdõgazdálkodási bírság 200,0
3 Erdõvédelmi járulék 50,0

2 Termõföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 
1 Földvédelmi járulék 3 000,0
2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 50,0

4 Halgazdálkodási bevételek 
1 Állami halász- és horgászjegyek díja 200,0
2 Halászati haszonbérleti díj 20,0
3 Halvédelmi bírság 10,0

5 Vadgazdálkodási bevételek 
1 Állami vadászjegyek díja 585,0
2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 60,0
4 Vadkísérõjegy és üzemterv szolgáltatás 30,0
5 Vadvédelmi bírság 25,0
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7 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 429,0
8 Bírságok 

1 Légszennyezési bírság 50,0
2 Veszélyes hulladék bírság 10,0
3 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 10,0
4 Természetvédelmi bírság 15,0

9 Termékdíjak 
1 Gumiabroncs termékdíjak 500,0
2 Csomagolóeszközök termékdíja 10 200,0
3 Akkumulátorok termékdíja 300,0
4 Kenõolajok termékdíja 6 200,0
5 Reklámhordozó papírok termékdíja 2 000,0
6 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 2 000,0

10 Vízkészletjárulék 12 000,0

XII. fejezet összesen: 341 931,2 208 877,5 171 007,7

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium 

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 903,1
1 Mûködési költségvetés 5,9

1 Személyi juttatások 3 487,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 905,0
3 Dologi kiadások 503,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 13,0

2 Egyéb HM szervezetek 11 453,0
1 Mûködési költségvetés 106,1

1 Személyi juttatások 4 396,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 059,8
3 Dologi kiadások 5 768,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 333,9

3 Kölcsönök 95,4 95,4
3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 80 678,3

1 Mûködési költségvetés 3 206,2
1 Személyi juttatások 4 600,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 017,6
3 Dologi kiadások 71 864,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 13,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 4 555,2
2 Felújítás 1 833,6

3 Kölcsönök 700,0 700,0
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2 Magyar Honvédség 
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 20 910,8

1 Mûködési költségvetés 332,0
1 Személyi juttatások 14 184,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3 375,5
3 Dologi kiadások 3 613,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 70,0

2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 77 563,1
1 Mûködési költségvetés 1 053,0

1 Személyi juttatások 55 065,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 12 403,7
3 Dologi kiadások 10 628,2
5 Egyéb mûködési célú kiadások 383,2

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 136,0

3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
1 Katonai Felderítõ Hivatal 8 925,8

1 Mûködési költségvetés 28,3
1 Személyi juttatások 5 094,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 222,2
3 Dologi kiadások 2 581,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 18,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 38,0

2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 645,0
1 Mûködési költségvetés 3,3

1 Személyi juttatások 1 934,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 446,4
3 Dologi kiadások 250,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 7,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0

4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 3 360,0
1 Mûködési költségvetés 905,1

1 Személyi juttatások 2 651,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 579,8
3 Dologi kiadások 1 022,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 11,2

5 Katonai Ügyészségek 1 178,1
1 Mûködési költségvetés 1,6

1 Személyi juttatások 877,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 225,8
3 Dologi kiadások 73,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 3,6
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6 Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ 3 055,4
1 Mûködési költségvetés 13 269,6

1 Személyi juttatások 9 827,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 412,7
3 Dologi kiadások 4 042,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 42,9

8 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 
1 Beruházás 

5 Központilag kezelt lakástámogatási elõirányzatok 300,0 300,0
2 Ágazati célelõirányzatok 

1 Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 100,0 100,0
3 Társadalmi szervek támogatása 

1 Honvédszakszervezet (HOSZ) 4,5 4,5
2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 4,5 4,5
3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 4,0 4,0
5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,5 5,5
6 Társadalmi szervek pályázati támogatása 50,0 50,0
7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége 5,0 5,0
8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége 4,0 4,0
9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) 2,5 2,5
10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) 0,5 0,5
11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség (MHKHSZ) 8,0 8,0
13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása 110,0 110,0
14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása 8,5 8,5
15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása 2,0 2,0
17 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása 4,0 4,0
18 Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás 3,0 3,0

5 Nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok támogatása 3 704,0 3 704,0
6 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása 5,0 5,0
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 910,2 2 910,2
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 

1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,8 53,8
3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 200,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 3 198,0

40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegû befizetések 
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 537,2 3 537,2
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 360,0 360,0

41 Nemzetközi egyezményekben elõírt kötelezettségek alapján kötendõ közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0
3 Fejezeti tartalék 24,7 24,7

XIII. fejezet összesen: 248 861,0 20 006,5 228 854,5
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása 3 188,1

1 Mûködési költségvetés 25,5
1 Személyi juttatások 2 241,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 553,3
3 Dologi kiadások 404,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 7,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 7,6

2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 3 545,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 305,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 600,5
3 Dologi kiadások 448,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 130,9
2 Felújítás 60,0

4 Terrorelhárítási Központ 10 342,9
1 Mûködési költségvetés 123,0

1 Személyi juttatások 4 815,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 315,8
3 Dologi kiadások 1 900,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2 434,5

5 Büntetés-végrehajtás 38 512,5
1 Mûködési költségvetés 2 607,6

1 Személyi juttatások 23 320,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5 193,8
3 Dologi kiadások 12 235,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 309,2
2 Felújítás 57,7

3 Kölcsönök 108,0 108,0
6 BM Rendészeti Vezetõképzõ és Kutatóintézet 373,5

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 217,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 52,6
3 Dologi kiadások 103,0

7 Rendõrség 202 723,1
1 Mûködési költségvetés 5 298,1

1 Személyi juttatások 145 146,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 37 424,8
3 Dologi kiadások 25 045,4

2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 404,6
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8 Alkotmányvédelmi Hivatal 7 014,3
1 Mûködési költségvetés 27,4

1 Személyi juttatások 4 808,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 309,7
3 Dologi kiadások 868,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 55,5

3 Kölcsönök 20,0 20,0
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 655,1

1 Mûködési költségvetés 147,6
1 Személyi juttatások 9 556,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 488,5
3 Dologi kiadások 2 232,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 505,0
5 Lakástámogatás 20,9

3 Kölcsönök 23,0 23,0
10 Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ 196,1

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 86,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 25,4
3 Dologi kiadások 64,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 19,6

11 Rendõrtiszti Fõiskola 1 077,8
1 Mûködési költségvetés 263,1

1 Személyi juttatások 866,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 225,3
3 Dologi kiadások 246,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 2,9

12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 10 377,3
1 Mûködési költségvetés 385,9

1 Személyi juttatások 6 771,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 824,0
3 Dologi kiadások 1 682,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 15,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 358,2
2 Felújítás 111,7

13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 6 184,9
1 Mûködési költségvetés 104,4

1 Személyi juttatások 2 877,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 784,6
3 Dologi kiadások 2 496,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 49,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 54,0

M
 A

 G
 Y A

 R   K Ö
 Z L Ö

 N
 Y • 2011. évi 89. szám

25693
Cím-
szám

Al -
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ ir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt
elõ ir.-
szám

Cím-
név

Al -
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ ir.-
csop.-

név

 FEJEZET 2011. évi elõ irány zat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



15 Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 653,9
1 Mûködési költségvetés 368,5

1 Személyi juttatások 402,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 115,5
3 Dologi kiadások 491,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0
2 Felújítás 8,0

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 
1 Ágazati célfeladatok 

1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 89,7 89,7
2 Energia-racionalizálás 102,8 102,8
5 Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése 192,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 188,0

6 Bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások 24,8
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 9,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,4
3 Dologi kiadások 1,7
5 Egyéb mûködési célú kiadások 7,3

7 Informatikai rendszerekkel összefüggõ kiadások 247,1 247,1
13 Közrendvédelmi bírság 10,0 10,0
15 Országos Baleset-megelõzési Bizottság 800,0 800,0
20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 150,6 150,6
26 Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok 110,0 110,0
27 Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások 110,0 110,0
29 Tûzvédelmi bírság és a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulása 

1 Mûködési költségvetés 1 200,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 200,0

2 Felhalmozási költségvetés 3 800,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 800,0

30 Hivatásos állomány életbiztosítása 135,8 135,8
31 Területrendezési feladatok 185,4

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 40,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 145,4

32 Építésügyi célelõirányzat 
1 Mûködési költségvetés 550,0

1 Személyi juttatások 200,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 50,0
3 Dologi kiadások 300,0

2 Felhalmozási költségvetés 50,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
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33 Azbesztcementbõl épült házak szakértõi vizsgálata 6,4
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,9
3 Dologi kiadások 2,0

34 Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok 100,0 100,0
39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggõ kiadások 550,0 550,0
40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmû kialakítása 200,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 20,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 180,0

41 Rendõrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 650,0 650,0
43 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása 62,5 62,5

2 Alapítványok és társadalmi önszervezõdések támogatása 
1 Alapítványok támogatása 

1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 200,0
2 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 29,0 29,0
3 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 146,1 146,1

2 Társadalmi önszervezõdések támogatása 
1 Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület támogatása 5,5 5,5
3 Országos Polgárõr Szövetség 700,0 700,0
4 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 10,0 10,0
5 Önkéntes tûzoltóegyesületek támogatása 120,0 120,0
6 Magyar Tûzoltó Szövetség támogatása 22,5 22,5
7 Létesítményi és Önkéntes Tûzoltóságok Országos szövetségének támogatása 10,0 10,0
8 A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) mûködési támogatása 9,0 9,0
9 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0 35,0
11 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 24,0 24,0

3 Szakszervezetek támogatása 
1 Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 3,7 3,7
2 Független Rendõr Szakszervezet támogatása 2,7 2,7
4 Tettrekész Magyar Rendõrség Szakszervezete támogatása 3,0 3,0
5 Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása 1,4 1,4
6 Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása 0,6 0,6
7 Hivatásos Tûzoltók Függelten Szakszervezete támogatása 2,0 2,0
8 Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete támogatása 0,6 0,6
9 Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása 0,4 0,4
10 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,4 0,4
11 Rendõr Szakszervezetek Védegylete támogatása 1,8 1,8
12 Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása 0,3 0,3
13 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása 0,4 0,4
14 Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,2 0,2
15 Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása 0,2 0,2

3 Beruházás 
4 Közbiztonsági beruházások 218,1 218,1
5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása 128,0 128,0

M
 A

 G
 Y A

 R   K Ö
 Z L Ö

 N
 Y • 2011. évi 89. szám

25695
Cím-
szám

Al -
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ ir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt
elõ ir.-
szám

Cím-
név

Al -
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ ir.-
csop.-

név

 FEJEZET 2011. évi elõ irány zat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



8 Közösségi programok 70,0 50,0 20,0
9 Szolidaritási programok 

1 Európai Menekültügyi Alap 371,6 261,7 109,9
2 Integrációs Alap 596,3 395,7 200,6
3 Visszatérési Alap 292,1 194,5 97,6
4 Külsõ Határok Alap 797,0

1 Mûködési költségvetés 246,0
3 Dologi kiadások 225,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 246,0

2 Felhalmozási költségvetés 1 394,4
1 Intézményi beruházási kiadások 552,0
2 Felújítás 10,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 404,4

5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 1,8
1 Mûködési költségvetés 223,2

3 Dologi kiadások 1,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 223,2

10 Önkéntes tûzoltóságok normatív támogatása 2 061,3 2 061,3
11 Duna Mûvész Együttesek támogatása 250,0 250,0
12 „Segítsünk az árvízkárosultakon!” 1,0 1,0
13 Fejezeti tartalék 53,1 53,1

1–20. cím össze sen: 326 706,9 18 781,4 307 925,5

21 Egyéb bevételek 
1 Objektív felelõsségbõl származó közigazgatási bírságbevétel 16 000,0

XIV. fejezet összesen: 326 706,9 34 781,4 307 925,5

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 6 874,7

1 Mûködési költségvetés 837,9
1 Személyi juttatások 5 467,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 462,4
3 Dologi kiadások 727,4
5 Egyéb mûködési célú kiadások 14,9

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 40,1

3 Kölcsönök 38,3 38,3
2 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 280,8

1 Mûködési költségvetés 2 145,7
1 Személyi juttatások 810,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 211,9
3 Dologi kiadások 1 402,1

2 Felhalmozási költségvetés 3,3
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0
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3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 491,5
1 Mûködési költségvetés 3 051,4

1 Személyi juttatások 1 021,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 267,1
3 Dologi kiadások 2 164,4
5 Egyéb mûködési célú kiadások 2,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 78,0
2 Felújítás 9,3

4 Foglalkoztatási Hivatal 2 517,4
1 Mûködési költségvetés 140,5

1 Személyi juttatások 1 232,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 322,1
3 Dologi kiadások 1 069,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 25,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,2
8 Magyar Államkincstár 17 251,8

1 Mûködési költségvetés 5 644,1
1 Személyi juttatások 13 351,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3 747,8
3 Dologi kiadások 4 631,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 759,9
2 Felújítás 383,7

3 Kölcsönök 21,8
11 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség 1 402,3

1 Mûködési költségvetés 718,1
1 Személyi juttatások 988,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 267,0
3 Dologi kiadások 465,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 308,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 84,0

3 Kölcsönök 12,5 4,5
13 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet 1 931,5

1 Mûködési költségvetés 726,7
1 Személyi juttatások 887,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 240,4
3 Dologi kiadások 1 530,2

2 Felhalmozási költségvetés 61,9
1 Intézményi beruházási kiadások 51,9
2 Felújítás 10,0

14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 817,6
1 Mûködési költségvetés 18,8

1 Személyi juttatások 543,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 159,1
3 Dologi kiadások 94,3
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2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0

16 Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság 427,8
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 315,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 88,9
3 Dologi kiadások 23,8

17 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2 222,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 038,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 280,0
3 Dologi kiadások 904,0

18 A nõk munkaerõpiaci helyzetének javításáért felelõs miniszteri biztos 40,0 40,0
25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 

2 Ágazati célelõirányzatok 
5 Kárrendezési célelõirányzat 

1 Függõ kár kifizetés 410,0 410,0
2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0
3 Tõkésítésre kifizetés 40,0 40,0

7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer mûködtetéséhez 108,4
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,7
3 Dologi kiadások 8,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 78,4

12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja 88,5 88,5
16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 10,3 10,3
33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ mûködtetése 26,5

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,8
3 Dologi kiadások 22,8

49 Lakbértámogatás 14,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 4,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 10,0

50 Állami Bérlakás Program 1 650,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 5,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 95,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 550,0

51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelõirányzat 1 220,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 170,0
2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 50,0
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6 Kutatási és technológia feladatok 
4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet mûködésének támogatása 662,6 662,6

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 
1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 

1 Megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ békéltetõ testületek támogatása 300,0 300,0
2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 140,4 140,4
3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása 27,0 27,0

2 OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása 743,2
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 3,4
5 Egyéb mûködési célú kiadások 699,8

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0

3 ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 120,9
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 11,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,1
3 Dologi kiadások 103,0

5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 92,0 92,0
30 Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok 

1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 15,2 15,2
2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok 2 188,2 2 188,2
3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 20,1 20,1
4 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 24,5

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,4
3 Dologi kiadások 21,5

5 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 261,9 261,9
9 Nemzetgazdasági programok 409,6

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 136,6

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 273,0

10 Szervezetátalakítási alap 7 950,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 3 950,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 4 000,0

43 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása 589,6
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások 569,5
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,1
44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0
46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 70,0 70,0
47 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2
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50 Fejezeti tartalék 
1 Fejezeti általános tartalék 37,1 37,1

51 Elõkészítõ feladatok a Tobin-adó bevezetésére 8,0 8,0

1–25. cím össze sen: 69 411,8 13 391,2 56 020,6

27 Alapok támogatása 
2 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 14,0
3 Munkaerõpiaci Alap támogatása 64 000,0

28 Központosított bevételek 
1 Kárrendezési célelõirányzat befizetése 5,0
2 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek 4 200,0

XV. fejezet összesen: 133 425,8 17 596,2 56 020,6

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 112 947,4

1 Mûködési költségvetés 2 324,8
1 Személyi juttatások 73 376,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 19 131,0
3 Dologi kiadások 20 942,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 35,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 007,8
2 Felújítás 560,0
5 Lakástámogatás 134,4

3 Kölcsönök 85,0
2 Bûnügyi Fõigazgatóság 5 110,6

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 667,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 983,5
3 Dologi kiadások 459,6

3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 1 267,4
1 Mûködési költségvetés 295,9

1 Személyi juttatások 878,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 221,3
3 Dologi kiadások 463,7

1–3. cím össze sen: 121 946,1 2 620,7 119 325,4

5 Központosított bevételek 
1 Közúti bírságbevételek 500,0

XVI. fejezet összesen: 121 946,1 3 120,7 119 325,4
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 4 897,2

1 Mûködési költségvetés 316,9
1 Személyi juttatások 3 593,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 936,1
3 Dologi kiadások 584,9
5 Egyéb mûködési célú kiadások 100,0

3 Kölcsönök 11,0 11,0
2 Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium 97,4

1 Mûködési költségvetés 66,0
1 Személyi juttatások 67,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 19,6
3 Dologi kiadások 56,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0

3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 941,7
1 Mûködési költségvetés 513,3

1 Személyi juttatások 324,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 82,9
3 Dologi kiadások 1 048,1

4 Országos Atomenergia Hivatal 0,3
1 Mûködési költségvetés 2 055,6

1 Személyi juttatások 734,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 195,1
3 Dologi kiadások 1 095,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 31,2

5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
1 Mûködési költségvetés 2 374,0

1 Személyi juttatások 882,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 226,3
3 Dologi kiadások 826,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 162,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 104,2
2 Felújítás 123,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0

6 Magyar Energia Hivatal 
1 Mûködési költségvetés 3 400,0

1 Személyi juttatások 679,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 178,1
3 Dologi kiadások 2 454,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 15,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 69,6
2 Felújítás 2,4

3 Kölcsönök 2,4 1,5
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7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
1 Mûködési költségvetés 27 430,0

1 Személyi juttatások 2 707,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 677,5
3 Dologi kiadások 22 999,9

2 Felhalmozási költségvetés 5,0
1 Intézményi beruházási kiadások 964,2
2 Felújítás 100,0

3 Kölcsönök 4,0 18,5
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

1 Mûködési költségvetés 2 914,9
1 Személyi juttatások 1 052,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 286,7
3 Dologi kiadások 1 485,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 86,0

3 Kölcsönök 4,0
9 MÁV Kórház és Rendelõintézet, Szolnok 

1 Mûködési költségvetés 1 270,0
1 Személyi juttatások 700,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 189,0
3 Dologi kiadások 381,0

10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 435,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 260,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 74,5
3 Dologi kiadások 99,8

11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 455,2
1 Mûködési költségvetés 10,0

1 Személyi juttatások 329,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 84,4
3 Dologi kiadások 41,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0

12 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság 12 069,5
1 Mûködési költségvetés 2 509,5

1 Személyi juttatások 2 676,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 754,5
3 Dologi kiadások 8 929,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 718,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 495,1

3 Kölcsönök 5,0
13 Közremûködõ Szervezetek 627,1

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 445,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 131,6
3 Dologi kiadások 50,2
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14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek 
1 Magyar Állami Földtani Intézet 404,0

1 Mûködési költségvetés 356,6
1 Személyi juttatások 378,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 102,8
3 Dologi kiadások 279,4

3 Kölcsönök 0,4 0,4
2 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 286,9

1 Mûködési költségvetés 213,9
1 Személyi juttatások 254,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 61,5
3 Dologi kiadások 185,1

2 Felhalmozási költségvetés 50,0
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 
1 Beruházás 

3 Kikötõk fejlesztése 40,0 40,0
10 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 5 200,0 5 200,0

2 Ágazati célelõirányzatok 
2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 

1 Mûködési költségvetés 1 500,0
3 Dologi kiadások 900,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 600,0

4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 480,0 480,0
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1
12 EU szabványok honosítása 5,6 5,6
17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 146,2 146,2
28 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelõ szervezet támogatása 277,0 277,0
32 Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok 698,4

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 37,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 661,4

34 Magyar film támogatása 1 625,0 1 625,0
35 Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok 208,0 208,0
36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások 

1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 5 614,6 5 614,6
2 Hozzájárulás a meglévõ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 3 261,5 3 261,5
3 Hozzájárulás az új diákotthoni férõhelyek bérleti díjához 415,0 415,0
4 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához 122,2 122,2
5 Hozzájárulás a Mûvészetek Palotájának mûködtetéséhez 9 896,9 9 896,9
6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesztése 1 539,7 1 539,7

38 Beruházás ösztönzési célelõirányzat 13 500,0 13 500,0
41 Turisztikai célelõirányzat 10 931,5

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 136,9
5 Egyéb mûködési célú kiadások 10 794,6
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42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja 8,0 8,0
43 Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok 47,0 47,0
45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 3 363,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 250,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 108,0

46 Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója 500,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 436,5

3 Informatikai feladatok 
1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 6 900,0

1 Mûködési költségvetés
3 Do lo gi ki adá sok 5 400,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 500,0

4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése 10 800,0 10 800,0
5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 840,0 840,0

4 Ágazati szabályozási feladatok 
3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok 148,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 73,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 75,0

5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 5 200,0 5 200,0
2 Útpénztár 30 761,1

1 Mûködési költségvetés 48 000,0
3 Dologi kiadások 59 915,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 8 812,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 310,0
2 Felújítás 6 924,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 800,0

3 Autópálya rendelkezésre állási díj 99 186,3 99 186,3
9 TEN-T pályázatok 8 500,0

1 Mûködési költségvetés 602,0
3 Dologi kiadások 183,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 8 919,0

15 RO-LA gördülõ országút 550,0 550,0
16 Határkikötõk mûködtetése 10,0 10,0
18 A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés 916,8

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 87,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 824,3
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2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0

26 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 145,9
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 3,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 142,9

34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,9 4,9
35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 1,9 1,9
36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 3,3 3,3
37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok 163,3 163,3
38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 12,1 12,1
50 Közlekedési zajvédelem 162,5 162,5

6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása 876,7 876,7
7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggõ feladatok 911,3

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 236,4
5 Egyéb mûködési célú kiadások 424,9

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0

8 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelõirányzat 3 538,8
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 527,7
5 Egyéb mûködési célú kiadások 3 011,1

9 Fejezeti tartalék 
1 Fejezeti általános tartalék 500,0 500,0

1–16. cím össze sen: 341 846,2 93 619,1 248 227,1

17 Vállalkozások folyó támogatása 
1 Egyedi támogatások, ellentételezések 

2 Bányabezárás 1 000,0
3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat mûködtetésének költségtérítése 208 153,0

18 Központosított bevételek 
1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 120,0
3 Közúti bírságbevételek 500,0

19 Alapok támogatása 
1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 8 194,8
2 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 14 179,0

20 K-600 hírrendszer mûködtetésére 55,0
21 Peres ügyek 800,0

XVII. fe je zet össze sen: 574 228,0 94 239,1 248 227,1
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 548,3

1 Mûködési költségvetés 209,3
1 Személyi juttatások 3 935,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 048,7
3 Dologi kiadások 1 626,4
5 Egyéb mûködési célú kiadások 55,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 80,0

3 Kölcsönök 68,0 56,0
2 Külképviseletek igazgatása 33 031,1

1 Mûködési költségvetés 6 694,4
1 Személyi juttatások 19 521,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5 269,9
3 Dologi kiadások 14 504,1

2 Felhalmozási költségvetés 30,0
1 Intézményi beruházási kiadások 460,3

3 Kölcsönök 112,6 112,6
3 Magyar Külügyi Intézet 184,3

1 Mûködési költségvetés 2,0
1 Személyi juttatások 73,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 21,2
3 Dologi kiadások 61,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0

4 Információs Hivatal 7 423,3
1 Mûködési költségvetés 50,0

1 Személyi juttatások 3 736,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 927,8
3 Dologi kiadások 2 578,2

2 Felhalmozási költségvetés 42,9
1 Intézményi beruházási kiadások 225,1
2 Felújítás 18,4
5 Lakástámogatás 30,0

3 Kölcsönök 21,9 21,9
5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 

6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes hozzájárulások 7 058,4 7 058,4
2 Európai uniós befizetések 3 111,2 3 111,2

9 Állami Protokoll 
1 Államfõi Protokoll kiadásai 236,2

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,0
3 Dologi kiadások 201,2
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14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 
1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 87,5 87,5
2 Egyéb civil szervezetek támogatása 140,0 140,0

17 EU utazási költségtérítések 0,2
1 Mûködési költségvetés 567,7

3 Dologi kiadások 0,2
5 Egyéb mûködési célú kiadások 567,7

22 Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és humanitárius segélyezés 
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés 92,6

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 60,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 32,6

2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0
39 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok 15 500,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 333,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 899,5
3 Dologi kiadások 10 330,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 130,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 806,6

40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 20,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 16,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,0

43 Külföldi magyar emlékek megõrzése 5,0 5,0
44 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 14,0 14,0
46 Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása 6,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 3,0

XVIII. fe je zet össze sen: 81 254,9 7 786,8 73 468,1
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 842,1

1 Mûködési költségvetés 2 879,1
1 Személyi juttatások 2 853,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 747,2
3 Dologi kiadások 936,9

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 154,0
2 Felújítás 23,7

3 Kölcsönök 6,5 1,0
2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 

3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 
1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési 5 525,5 5 525,5
2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 9 551,1

1 Mûködési költségvetés 142,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 2 000,5

2 Felhalmozási költségvetés 4 595,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12 288,4

4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 
1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 20 902,0

1 Mûködési költségvetés 15 223,2
3 Dologi kiadások 6 187,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 11 722,0

2 Felhalmozási költségvetés 103 221,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 121 436,7

2 Közlekedés Operatív Program 75 814,1
1 Mûködési költségvetés 13 402,4

3 Dologi kiadások 1 937,4
5 Egyéb mûködési célú kiadások 15 322,7

2 Felhalmozási költségvetés 267 542,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 339 499,1

3 Társadalmi megújulás Operatív Program 14 912,2
1 Mûködési költségvetés 109 147,2

3 Dologi kiadások 3 613,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 120 334,9

2 Felhalmozási költségvetés 855,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 966,7

8 Társadalmi megújulás Operatív Program – MPA 3 970,7 3 970,7
14 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 11 534,9

1 Mûködési költségvetés 20 826,8
3 Dologi kiadások 2 172,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 21 011,7

2 Felhalmozási költségvetés 86 608,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95 786,4

19 Környezet és energia Operatív Program 6 823,7
1 Mûködési költségvetés 16 463,7

3 Dologi kiadások 269,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 18 679,1
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2 Felhalmozási költségvetés 73 887,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 78 225,8

20 Államreform Operatív Program 554,6
1 Mûködési költségvetés 3 756,8

3 Dologi kiadások 308,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 3 977,1

2 Felhalmozási költségvetés 342,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 368,3

21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 3 495,0
1 Mûködési költségvetés 6 594,1

3 Dologi kiadások 300,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 7 562,2

2 Felhalmozási költségvetés 13 210,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 437,8

22 Végrehajtás Operatív Program 2 860,2
1 Mûködési költségvetés 9 266,3

3 Dologi kiadások 4 956,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 6 782,4

2 Felhalmozási költségvetés 916,5
1 Intézményi beruházási kiadások 1 173,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 130,4

23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 1 153,2
1 Mûködési költségvetés 2 570,7

3 Dologi kiadások 985,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 855,4

2 Felhalmozási költségvetés 10 710,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11 593,7

24 Közép-dunántúli Operatív Program 513,8
1 Mûködési költségvetés 2 779,1

3 Dologi kiadások 856,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 976,3

2 Felhalmozási költségvetés 13 699,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14 160,3

25 Dél-dunántúli Operatív Program 1 714,4
1 Mûködési költségvetés 1 072,4

3 Dologi kiadások 689,2
5 Egyéb mûködési célú kiadások 486,4

2 Felhalmozási költségvetés 17 547,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19 158,3

26 Dél-alföldi Operatív Program 1 249,0
1 Mûködési költségvetés 1 994,7

3 Dologi kiadások 1 314,2
5 Egyéb mûködési célú kiadások 907,9

2 Felhalmozási költségvetés 19 039,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20 061,1

27 Észak-alföldi Operatív Program 2 575,7
1 Mûködési költségvetés 1 824,8

3 Dologi kiadások 858,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 179,7
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2 Felhalmozási költségvetés 27 048,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29 411,4

28 Észak-magyarországi Operatív Program 2 420,6
1 Mûködési költségvetés 3 065,9

3 Dologi kiadások 1 817,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 514,4

2 Felhalmozási költségvetés 21 006,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23 160,7

29 Közép-magyarországi Operatív Program 8 466,6
1 Mûködési költségvetés 18 378,0

3 Dologi kiadások 3 556,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 16 124,1

2 Felhalmozási költségvetés 83 757,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90 921,7

5 Területi Együttmûködés 
1 Európai Területi Együttmûködés 

1 ETE HU-SK 1 590,6
1 Mûködési költségvetés 3 958,5

3 Dologi kiadások 1 257,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 4 228,4

2 Felhalmozási költségvetés 165,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 228,6

2 ETE HU-RO 2 042,4
1 Mûködési költségvetés 5 378,7

3 Dologi kiadások 1 517,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 5 842,3

2 Felhalmozási költségvetés 166,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 227,6

3 ETE HU-SER 468,8
1 Mûködési költségvetés 1 794,1

5 Egyéb mûködési célú kiadások 2 248,8
2 Felhalmozási költségvetés 55,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,6
4 ETE HU-CRO 482,5

1 Mûködési költségvetés 1 421,7
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 889,7

2 Felhalmozási költségvetés 43,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,4

5 ETE SEES 192,0
1 Mûködési költségvetés 736,5

5 Egyéb mûködési célú kiadások 924,7
2 Felhalmozási költségvetés 15,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,9
6 ETE AU-HU 779,2

1 Mûködési költségvetés 144,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 892,0

2 Felhalmozási költségvetés 6,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,2
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7 ETE SLO-HU 519,4
1 Mûködési költségvetés 98,0

5 Egyéb mûködési célú kiadások 607,0
2 Felhalmozási költségvetés 2,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,4
8 ETE CES 274,3

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú kiadások 260,6

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,7

9 INTERREG IVC 145,4
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások 136,6
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,8
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttmûködési program 175,6

1 Mûködési költségvetés 1 248,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 407,8

2 Felhalmozási költségvetés 123,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 139,3

2 INTERACT 2007–2013 11,0 11,0
6 Egyéb uniós elõirányzatok 

2 Igazgatási Partnerség 
1 Mûködési költségvetés 85,0

3 Dologi kiadások 65,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 19,5

3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 722,4 26,0 696,4
4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 

1 Mûködési költségvetés 6 201,0
3 Dologi kiadások 234,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 5 967,0

2 Felhalmozási költségvetés 5 499,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 499,0

7 Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 384,6

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 236,7
5 Egyéb mûködési célú kiadások 80,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 67,2

2 Közremûködõi intézményrendszer támogatása 1 250,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 814,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 435,9
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4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 111,4 111,4
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterõ támogatása 8 221,5 8 200,0 21,5
9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 40,2 40,2

8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 1 431,1 1 431,1

XIX. fe je zet össze sen: 1 195 242,5 1 012 717,4 182 525,1

XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM
1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása 7 244,0

1 Mûködési költségvetés 54,8
1 Személyi juttatások 5 180,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 384,1
3 Dologi kiadások 701,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 17,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0

2 Állami szociális intézetek 1 938,1
1 Mûködési költségvetés 264,7

1 Személyi juttatások 1 228,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 330,9
3 Dologi kiadások 582,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,7

2 Felhalmozási költségvetés 1,2
1 Intézményi beruházási kiadások 57,7

4 Egyéb kulturális intézmények 2 360,6
1 Mûködési költségvetés 1 994,4

1 Személyi juttatások 2 266,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 609,1
3 Dologi kiadások 1 467,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 5,1

2 Felhalmozási költségvetés 105,5
1 Intézményi beruházási kiadások 105,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1

3 Kölcsönök 1,2 1,2
5 Egyetemek, fõiskolák 170 418,3

1 Mûködési költségvetés 224 262,6
1 Személyi juttatások 163 561,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 47 826,5
3 Dologi kiadások 145 410,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 905,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 3 347,8

2 Felhalmozási költségvetés 34 487,1
1 Intézményi beruházási kiadások 23 743,7
2 Felújítás 12 234,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 139,1

3 Kölcsönök 88,4 88,4
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6 Egyéb oktatási intézmények 2 258,6
1 Mûködési költségvetés 1 617,2

1 Személyi juttatások 1 684,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 457,4
3 Dologi kiadások 1 655,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 8,0
2 Felújítás 70,0

7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 5 621,3
1 Mûködési költségvetés 140,0

1 Személyi juttatások 187,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 49,6
3 Dologi kiadások 74,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 5 442,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 7,4

9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 467,8
1 Mûködési költségvetés 170,3

1 Személyi juttatások 2 146,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 577,6
3 Dologi kiadások 833,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 63,7

2 Felhalmozási költségvetés 3,4
1 Intézményi beruházási kiadások 20,5

10 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei 1 152,9
1 Mûködési költségvetés 43 723,6

1 Személyi juttatások 13 407,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3 576,7
3 Dologi kiadások 24 791,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 8,1

2 Felhalmozási költségvetés 242,7
1 Intézményi beruházási kiadások 2 348,7
2 Felújítás 675,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 311,0

3 Kölcsönök 10,0 10,0
11 Közgyûjtemények 9 219,8

1 Mûködési költségvetés 8 569,5
1 Személyi juttatások 7 405,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 066,1
3 Dologi kiadások 7 696,9
5 Egyéb mûködési célú kiadások 38,6

2 Felhalmozási költségvetés 2 351,4
1 Intézményi beruházási kiadások 2 841,9
2 Felújítás 23,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 69,0
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12 Mûvészeti intézmények 5 278,8
1 Mûködési költségvetés 2 240,0

1 Személyi juttatások 4 464,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 073,2
3 Dologi kiadások 1 629,9
5 Egyéb mûködési célú kiadások 2,6

2 Felhalmozási költségvetés 150,0
1 Intézményi beruházási kiadások 398,4
2 Felújítás 100,0

13 Sportintézmények 
1 Nemzeti Sport Intézet 904,1

1 Mûködési költségvetés 6,0
1 Személyi juttatások 326,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 93,2
3 Dologi kiadások 490,8

2 Nemzeti Sportközpontok 2 528,6
1 Mûködési költségvetés 1 963,0

1 Személyi juttatások 1 256,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 356,1
3 Dologi kiadások 2 729,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 150,0

14 Országos Mentõszolgálat 169,0
1 Mûködési költségvetés 25 387,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15 414,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 070,7
3 Dologi kiadások 5 850,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 220,8

15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2 370,1
1 Mûködési költségvetés 672,2

1 Személyi juttatások 1 907,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 512,7
3 Dologi kiadások 611,9

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0

16 Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei 4 973,0
1 Mûködési költségvetés 2 614,0

1 Személyi juttatások 4 468,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 173,9
3 Dologi kiadások 1 561,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 286,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 73,7
2 Felújítás 22,9
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17 Országos Vérellátó Szolgálat 1 760,9
1 Mûködési költségvetés 10 753,3

1 Személyi juttatások 3 912,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 986,8
3 Dologi kiadások 7 065,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 530,0
2 Felújítás 20,0

18 Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 920,6
1 Mûködési költségvetés 619,4

1 Személyi juttatások 861,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 215,5
3 Dologi kiadások 213,9
5 Egyéb mûködési célú kiadások 201,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 47,5

19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 824,0
1 Mûködési költségvetés 10,8

1 Személyi juttatások 417,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 112,6
3 Dologi kiadások 156,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 146,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1,7

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 
1 Beruházás 

3 Felsõoktatási fejlesztési program 
10 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció 20,0 20,0

4 Kulturális beruházások 
2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 400,0 400,0
5 Örökségvédelmi fejlesztések 150,0 150,0

5 Egészségügyi beruházások 
1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése 3 100,0 3 100,0

2 Normatív finanszírozás 
1 Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata 3 525,0 3 525,0
3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás 103 638,1 103 638,1
7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsõoktatás) 200,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 32,4
3 Dologi kiadások 47,6

8 Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése 2 520,0 2 520,0
10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 500,0 5 500,0
11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás) 2 650,0 2 650,0
17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 105,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 60,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 16,2
3 Dologi kiadások 28,8
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3 Felsõoktatási feladatok támogatása 
26 Felsõoktatás kiegészítõ támogatása 50,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,4
3 Dologi kiadások 24,6

33 Felsõoktatási információs rendszerek mûködtetése EISZ-koordináció 295,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 16,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,4
3 Dologi kiadások 275,6

34 Szakkollégiumi Kiválósági Központok 24,6 24,6
36 Pedagógus díszdiploma 40,0 40,0
44 Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása 126,9 126,9
45 Felsõoktatási és Tudományos Tanács támogatása 50,0 50,0
47 Lakitelek Népfõiskola támogatása 270,6 270,6

4 Közoktatási feladatok támogatása 
18 Érettségi vizsga lebonyolítása 1 000,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 619,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 189,0
3 Dologi kiadások 192,0

23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 586,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 357,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 97,0
3 Dologi kiadások 132,0

27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényû gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása 67,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 37,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 10,2
3 Dologi kiadások 14,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 5,0

29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 207,8
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 116,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 26,2
3 Dologi kiadások 15,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 50,0

30 Közoktatás Fejlesztési Célelõirányzat 200,0 200,0
33 Nemzetiségi oktatási programok 32,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,4
3 Dologi kiadások 6,6

Cím-
szám

Al -
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ ir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt
elõ ir.-
szám

Cím-
név

Al -
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ ir.-
csop.-

név

 FEJEZET 2011. évi elõ irány zat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás

25716
M

 A
 G

 Y A
 R   K Ö

 Z L Ö
 N

 Y • 2011. évi 89. szám



34 Nemzeti Tehetség Program 876,3
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 300,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 81,0
3 Dologi kiadások 495,3

38 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 66,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 10,8
3 Dologi kiadások 15,2

39 A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása 140,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 27,0
3 Dologi kiadások 13,0

40 Kisiskolák támogatása 300,0 300,0
5 Egyéb feladatok támogatása 

4 Mentor és egyéb feladatok támogatása 
1 Mentor program támogatása 50,0 50,0

15 „Útravaló” ösztöndíj program 1 284,6
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 200,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 54,0
3 Dologi kiadások 40,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 990,6

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 556,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 70,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 18,9
3 Dologi kiadások 30,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 237,1

2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 80,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,7
3 Dologi kiadások 9,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 18,0

19 Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 80,0 80,0
22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB mûködtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása 15,0 15,0
23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása 25,0 25,0

6 Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások 32,5 32,5
7 Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból eredõ kötelezettségek 

1 Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 214,5 214,5
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8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
5 Kétoldalú munkatervi feladatok 

1 Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok 12,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,3
3 Dologi kiadások 5,9

2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 6,8
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,3
3 Dologi kiadások 1,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 4,1

6 Nemzetközi tagdíjak 
1 Nemzetközi oktatási tagdíjak 332,4 332,4
2 Nemzetközi kulturális tagdíjak 10,2 10,2

9 OECD és EU oktatási kötelezettségek 46,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 8,1
3 Dologi kiadások 7,9

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 
1 Oktatási szakdiplomáciai feladatok 20,9

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,7
3 Dologi kiadások 8,2

2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 34,1
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 23,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,4
3 Dologi kiadások 4,2

9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 
5 ÚMFT-s fejlesztések elõkészítése, projektek kidolgozása 16,7

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 5,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,4
3 Dologi kiadások 9,8

6 EU tagságból eredõ együttmûködések 
1 EU tagságból eredõ oktatási együttmûködések 23,2

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,7
3 Dologi kiadások 10,5

2 EU tagságból eredõ kulturális együttmûködések 22,1
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,7
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10 Kutatás-fejlesztés támogatása
2 Felsõoktatási kutatási program 5,1

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,1

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
1 Filmszakmai támogatások 131,5

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 52,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 14,2
3 Dologi kiadások 40,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 24,8

2 Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása 180,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 87,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 23,7
3 Dologi kiadások 28,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0

3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 246,0 246,0
4 Filmek gyártásának támogatása 656,0 656,0

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 

1 Közgyûjteményi szakmai feladatok – közgyûjtemények nemzeti értékmentõ programja 221,7
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 23,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,5
3 Dologi kiadások 4,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 186,6

2 Közmûvelõdési szakmai feladatok 229,6
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 24,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,5
3 Dologi kiadások 4,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 194,1

3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 29,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,7
3 Dologi kiadások 0,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 25,5

8 PANKKK – Program a Nemzeti Kortárs Könnyûzenei Kultúráért 21,0 21,0
13 Mûvészeti tevékenységek 

4 Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 482,7
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 137,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 37,1
3 Dologi kiadások 13,7
5 Egyéb mûködési célú kiadások 291,9
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2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,7

5 Elõadómûvészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok 1 204,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 51,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 20,8
3 Dologi kiadások 104,9
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 027,1

6 Liszt Ferenc Emlékév kiadásai 500,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,5
3 Dologi kiadások 436,5

7 A Nemzet Színésze cím támogatása 144,7
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 113,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 30,8

14 A kábítószer-fogyasztás megelõzésével kapcsolatos feladatok 512,1
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,8
3 Dologi kiadások 45,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 400,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 63,3

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 

1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. 287,0 287,0
2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ mûködtetése és fejlesztése 68,8

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 40,0

2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 28,8

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 102,0 102,0
2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 155,3

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 7,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,2
3 Dologi kiadások 8,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 138,1

4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 132,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,0
3 Dologi kiadások 1,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 126,7
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16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása 446,8

1 Mûködési költségvetés 10,0
1 Személyi juttatások 28,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,7
3 Dologi kiadások 15,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 372,6

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,0

4 Magyarországon kísérõ nélküli külföldi kiskorúak ellátása 165,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 8,0
3 Dologi kiadások 27,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 65,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0

5 Elõzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele 282,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 9,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,7
3 Dologi kiadások 12,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 257,0

6 Családpolitikai Programok 160,0
1 Mûködési költségvetés

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,5
3 Dologi kiadások 137,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 20,0

7 Családpolitikai célú pályázatok 140,0 140,0
17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 

1 Otthonteremtési támogatás 1 745,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 744,0

3 Gyermektartásdíjak megelõlegezése 1 272,6
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 271,6

5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 250,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 249,0

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 5,0 700,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 65,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 639,5
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7 GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása 561,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 0,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 560,4

18 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása 353,4
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 31,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,9
3 Dologi kiadások 2,7
5 Egyéb mûködési célú kiadások 224,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 38,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 46,6

19 Szociális célú humánszolgáltatások 
1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 34 035,1

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 16,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 34 019,1

3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 13 400,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 7,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 13 393,0

4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 7 275,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 72,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 21,5
3 Dologi kiadások 87,2
5 Egyéb mûködési célú kiadások 7 067,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,4

20 Társadalmi kohéziót erõsítõ tárcaközi integrációs szociális programok 
1 Országos Fogyatékosügyi Tanács mûködtetése 5,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,3
3 Dologi kiadások 3,7

3 Országos Esélyegyenlõségi Hálózat mûködését elõsegítõ tevékenységek támogatása 110,0
1 Mûködési költségvetés 12,0

1 Személyi juttatások 13,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,0
3 Dologi kiadások 10,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 94,3

4 Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek támogatása 85,0 85,0
5 Nõk és férfiak társadalmi egyenlõségét elõsegítõ tevékenységek támogatása 5,0 5,0

Cím-
szám

Al -
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ ir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt
elõ ir.-
szám

Cím-
név

Al -
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ ir.-
csop.-

név

 FEJEZET 2011. évi elõ irány zat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás

25722
M

 A
 G

 Y A
 R   K Ö

 Z L Ö
 N

 Y • 2011. évi 89. szám



6 Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok támogatása 119,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,4
3 Dologi kiadások 26,7
5 Egyéb mûködési célú kiadások 66,9

7 Idõsügyi programok 80,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,7
3 Dologi kiadások 20,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 47,3

8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 461,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 0,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 460,7

22 Egészségügyi ágazati célelõirányzatok 
1 Oltóanyag beszerzés 8 672,0 8 672,0
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 380,3

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 155,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 43,5
3 Dologi kiadások 169,9
5 Egyéb mûködési célú kiadások 11,1

3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggõ kiadások 1 052,2 1 052,2
9 Altató-, lélegeztetõgép, monitor bérlésével összefüggõ kiadások 1 364,0 1 364,0
13 Kisforgalmú gyógyszertárak mûködtetési támogatása 110,0 110,0
15 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 5,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 3,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,1

16 Mentõgépjármû és eszközbeszerzés 727,4 727,4
17 Légimentés eszközpark fejlesztés 150,0 150,0
18 Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása 196,4

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 46,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 150,0

23 Sporttevékenység támogatása 
1 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 620,8

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 192,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 51,8
3 Dologi kiadások 323,2
5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 053,8
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4 Versenysport támogatása 613,8 613,8
5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggõ

feladatainak támogatása 2 200,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 76,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 20,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 2 103,5

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 
1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 742,1

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 165,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 44,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 2 531,5

2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 070,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 554,5
5 Egyéb mûködési célú kiadások 515,5

3 Válogatott kerettagok emelt szintû sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása 120,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 34,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 75,7

4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 183,5 183,5
5 Diák- és hallgatói sport támogatása 335,2

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,7
3 Dologi kiadások 37,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 285,2

6 Szabadidõsport események támogatása 150,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 146,2

7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 14,0 14,0
23 Szabadidõsport támogatása 401,4 401,4
25 Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások 15,0 15,0
28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei 44,2

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,4
5 Egyéb mûködési célú kiadások 18,8
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24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggõ feladatainak támogatása 960,0 960,0
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 

2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása (2011. évi feladatfinanszírozás) 1 621,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,7
5 Egyéb mûködési célú kiadások 108,6

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 499,7

12 Magyar Sport Háza támogatása 302,5 302,5
13 Sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggõ feladatok 1,0 1,0

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
1 Felsõoktatási felújítási programok 50,0 50,0
3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 18,5 18,5
5 Egészségügyi intézmények felújítása 250,0 250,0
6 Egyházi felsõoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 90,0 90,0
7 A szentgotthárdi barokk templom belsõ restaurációja 82,0 82,0
8 Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása 32,8 32,8

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 

2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért 200,0 200,0
3 Nemzetközi Petõ András Közalapítvány 131,5 131,5
4 Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány 10,0 10,0
6 Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány (MAFIA) 34,7 34,7
7 Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány 32,4 32,4
8 Magyar–Amerikai Fulbright Alapítvány 30,0 30,0
9 Tempus Közalapítvány 86,1 86,1
10 Pro Scientia Naturae Alapítvány 16,0 16,0
11 Bocskai István Alapítvány 8,0 8,0
12 András Alapítvány 3,1 3,1
14 Autizmus Alapítvány 24,7 24,7
16 British Council Hungary 2,0 2,0
17 Francia Nyelvû Diákszínjátszásért Alapítvány 0,6 0,6
19 Határon túli magyar felsõoktatási intézmények támogatása 220,0 220,0

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 
1 Magyar Mozgókép Közalapítvány programja 800,0 800,0
2 Magyar Mozgókép Közalapítvány mûködése 235,0 235,0
3 Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány 1 375,0 1 375,0
4 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány 53,0 53,0
5 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány 171,0 171,0
6 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum) 196,0 196,0
10 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 476,5 476,5
11 Anna Lindh Alapítvány 3,5 3,5
12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) 45,0 45,0
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12 Szociális alapítványok, közalapítványok 
1 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány támogatása 208,8 208,8
2 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 70,0 70,0
3 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 17,9

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú kiadások 16,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9

4 Hajléktalanokért Közalapítvány 277,9 277,9
5 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 238,0 238,0
6 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 50,0 50,0

13 Egészségügyi alapítványok, közalapítványok 
1 Bébi Koraszülött Mentõ Alapítvány 25,4 25,4
2 Beteg Gyermekekért Alapítvány 33,4 33,4
3 Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány 29,1 29,1
4 Egészséges Újszülöttekért Alapítvány 25,0 25,0
5 ISPITA Alapítvány 28,5 28,5
6 Peter Cerny Alapítvány 141,3 141,3
7 Segíts Élni Alapítvány 41,2 41,2
8 Szegedi Újszülött Életmentõ Szolgálat Alapítvány 51,3 51,3
9 Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 30,4 30,4
10 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 20,0 20,0
11 Húszan Még Vagyunk Alapítvány 9,0 9,0

14 Sport alapítványok, közalapítványok 
1 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 16,5 16,5

28 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása 
1 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 887,5 887,5
2 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 7 297,6 7 297,6

29 Egészségügyi köztestületek támogatása 100,0 100,0
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek mûködési támogatása 

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
2 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 90,5

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,1
3 Dologi kiadások 2,9
5 Egyéb mûködési célú kiadások 72,6

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
1 Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete 3,3 3,3
2 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 637,9 637,9

24 Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,0 100,0
2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 10,0 10,0

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
1 Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Szövetségének támogatása 128,0 128,0
2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 160,0 160,0
3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 160,0 160,0
4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 160,0 160,0
5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei 222,6 222,6
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6 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 15,0 15,0
7 Autisták Országos Szövetsége 40,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú kiadások 39,7

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3

8 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 25,0 25,0
9 Magyar Lelki Elsõsegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 20,1 20,1
10 Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 12,8 12,8
11 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 193,7 193,7
12 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat 17,8 17,8
14 Magyar Református Szeretetszolgálat 40,0 40,0
15 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 200,0 200,0
16 Katolikus Karitasz 140,0 140,0
17 Johannita Segítõszolgálat 40,0 40,0
18 Progress Társadalmi és Szolidaritási Program 62,4

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 15,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,3
3 Dologi kiadások 42,2

19 Siketvakok Országos Egyesülete 20,0 20,0
20 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 20,0 20,0

26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Magyar Olimpiai Bizottság 163,1 163,1
3 Nemzeti Sportszövetség 30,5 30,5
4 Nemzeti Szabadidõsport Szövetség 12,8 12,8
6 Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása 90,3 90,3
7 Felkészítést végzõ sportszakemberek támogatása 161,7

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 127,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 34,7

8 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása 139,7 139,7
9 Magyar Paralimpiai Bizottság 18,0 18,0
10 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 27,8 27,8

35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 28 957,3 3 500,0 25 457,3
39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 5 000,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 69,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 19,2
3 Dologi kiadások 42,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 4 857,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 11,6

46 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ bértámogatás 13 000,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 8,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 12 992,0
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47 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ költségkompenzáció 500,0 24 265,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 34,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,3
3 Dologi kiadások 157,2
5 Egyéb mûködési célú kiadások 24 564,5

49 Belsõ ellenõrzéssel összefüggõ feladatok támogatása 5,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,1

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása 
1 Kulturális ágazati és intézményi felügyeleti feladatok támogatása 60,0 60,0
2 Egyéb kulturális szakmai feladatok támogatása 36,8 36,8

51 Fejezeti felügyeleti feladatok támogatása 15,0 68,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 11,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,0
3 Dologi kiadások 20,7
5 Egyéb mûködési célú kiadások 48,5

1–20. cím össze sen: 898 302,2 366 856,1 531 446,1

21 Családi támogatások 
1 Családi pótlék 357 726,0
2 Anyasági támogatás 5 941,0
3 Gyermekgondozási segély 65 079,0
4 Gyermeknevelési támogatás 13 782,0
5 Apákat megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 905,0
6 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 6 830,0
7 Életkezdési támogatás 4 952,0

22 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatások 

1 Rokkantsági járadék 13 344,0
2 Megváltozott munkaképességûek járadéka 61 726,0
3 Egészségkárosodási járadék 2 373,0
4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 7 610,0
5 Mezõgazdasági járadék 4 127,0
6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 31 308,0
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 19 733,0
9 Házastársi pótlék 4 768,0
13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 85,0
14 Megváltozott munkaképességûek kereset-kiegészítése 500,0
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3 Különféle jogcímen adott térítések 
1 Közgyógyellátás 19 500,0
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 000,0
3 Terhesség-megszakítás 400,0

4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 600,0

XX. fejezet összesen: 1 526 591,2 366 856,1 531 446,1

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 275,8

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 876,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 228,5
3 Dologi kiadások 168,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0

XXX. fejezet összesen: 1 275,8 1 275,8

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1 Központi Statisztikai Hivatal 8 297,6

1 Mûködési költségvetés 660,4
1 Személyi juttatások 5 632,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 432,2
3 Dologi kiadások 1 688,7
5 Egyéb mûködési célú kiadások 23,0

2 Felhalmozási költségvetés 203,1
1 Intézményi beruházási kiadások 370,0
2 Felújítás 15,0

3 Kölcsönök 35,2 35,2
4 KSH Könyvtár 187,8

1 Mûködési költségvetés 61,4
1 Személyi juttatások 164,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 43,3
3 Dologi kiadások 40,1

2 Felhalmozási költségvetés 30,3
1 Intézményi beruházási kiadások 30,8
2 Felújítás 0,5

5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 96,1
1 Mûködési költségvetés 21,0

1 Személyi juttatások 80,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 21,6
3 Dologi kiadások 15,3
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6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 
3 Népszámlálás 14 335,9

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 991,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 184,9
3 Dologi kiadások 2 844,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 315,3

5 Nemzetközi tagdíjak 0,3 0,3

XXXI. fejezet összesen: 23 929,1 1 011,4 22 917,7

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1 MTA Titkársága 

1 MTA Titkárság Igazgatása 1 088,6
1 Mûködési költségvetés 10,2

1 Személyi juttatások 797,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 204,4
3 Dologi kiadások 96,7

3 Kölcsönök 15,0 15,0
2 MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak 4 715,8

1 Mûködési költségvetés 17,0
1 Személyi juttatások 3 935,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 765,0
3 Dologi kiadások 32,8

3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 380,8
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 895,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 483,5
3 Dologi kiadások 1,6

4 MTA Köztestületi feladatok 181,1
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 78,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 16,4
3 Dologi kiadások 83,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 3,0

2 MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia 12,5
1 Mûködési költségvetés 2,4

1 Személyi juttatások 9,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,4
3 Dologi kiadások 3,4
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3 MTA Könyvtára 476,4
1 Mûködési költségvetés 25,5

1 Személyi juttatások 248,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 62,5
3 Dologi kiadások 165,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0
2 Felújítás 25,0

4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 7 276,5
1 Mûködési költségvetés 4 838,0

1 Személyi juttatások 7 050,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 888,6
3 Dologi kiadások 2 655,1
5 Egyéb mûködési célú kiadások 40,8

2 Felhalmozási költségvetés 127,1
1 Intézményi beruházási kiadások 407,1
2 Felújítás 199,8

3 Kölcsönök 10,0 10,0
5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 4 205,0

1 Mûködési költségvetés 2 909,7
1 Személyi juttatások 4 088,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 138,2
3 Dologi kiadások 1 518,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 70,3

2 Felhalmozási költségvetés 381,2
1 Intézményi beruházási kiadások 501,1
2 Felújítás 179,4

3 Kölcsönök 5,9 5,9
6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 3 843,8

1 Mûködési költségvetés 969,2
1 Személyi juttatások 3 301,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 864,1
3 Dologi kiadások 488,7
5 Egyéb mûködési célú kiadások 27,4

2 Felhalmozási költségvetés 12,6
1 Intézményi beruházási kiadások 48,3
2 Felújítás 96,1

7 MTA Területi akadémiai központok 185,5
1 Mûködési költségvetés 63,0

1 Személyi juttatások 113,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 31,1
3 Dologi kiadások 81,9

2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 22,0

8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése 707,1
1 Mûködési költségvetés 307,6
1 Személyi juttatások 268,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 80,3
3 Dologi kiadások 528,5
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2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 39,7
2 Felújítás 98,0

9 MTA Kutatásszervezési feladatok 151,4
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 107,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 28,3
3 Dologi kiadások 11,9

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5
2 Felújítás 1,9

10 MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 859,6
1 Mûködési költségvetés 15,0

1 Személyi juttatások 1 452,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 364,8
3 Dologi kiadások 52,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 5,2

11 MTA Jóléti intézmények 263,7
1 Mûködési költségvetés 228,5

1 Személyi juttatások 226,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 64,9
3 Dologi kiadások 165,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2
2 Felújítás 34,5

12 OTKA Iroda 392,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 220,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 54,4
3 Dologi kiadások 105,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 13,0

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok 
2 Ágazati célelõirányzatok 

1 Tudós társaságok támogatása 28,5 28,5
2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 

1 Magyar Tudomány 20,1 20,1
2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 83,4

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,7
3 Dologi kiadások 10,0
5 Egyéb mûködési célú kiadások 60,7
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3 Központi kiadványok támogatása 80,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,7
3 Dologi kiadások 47,3
5 Egyéb mûködési célú kiadások 20,0

3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 42,4
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 33,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,0

4 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok 272,3
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 121,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 19,5
3 Dologi kiadások 131,6

5 Nemzetközi tagdíjak 158,0 158,0
6 Lendület Program 1 089,9

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 535,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 141,9
3 Dologi kiadások 263,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 150,0

7 Közel-Keleti kutatások támogatása 12,0 12,0
8 Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság mûködtetésének alapítványi támogatása 50,0 50,0
9 Bolyai Mûhely Közhasznú Alapítvány támogatása 13,1 13,1
10 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 24,7 24,7
11 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10,0 10,0
13 Szakmai feladatok teljesítése 556,4

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 171,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 46,1
3 Dologi kiadások 324,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0

14 Intézményekhez le nem bontott bevétel 
1 Mûködési költségvetés 4 400,0

1 Személyi juttatások 2 000,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 540,0
3 Dologi kiadások 1 660,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 200,0

15 Infrastrukturális fejlesztés a kutatóhálózatban 300,0 300,0
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3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
1 Kutatási témapályázatok 5 436,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 345,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 523,4
3 Dologi kiadások 2 128,8
5 Egyéb mûködési célú kiadások 100,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 338,2

5 Központi kezelésû felújítások 189,4 189,4
7 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 1 061,4

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 560,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 161,4
3 Dologi kiadások 340,0

XXXIII. fejezet összesen: 51 505,8 14 337,9 37 167,9

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TÕKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG-
ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI

1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
1 Devizahitelek kamatelszámolásai 

1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektõl és külföldi pénzintézetektõl felvett hitelek kamatelszámolásai 
1 Világbanki hitelek elszámolásai 0,1
2 EBB hitelek kamatelszámolásai 13 159,7
3 KfW hitelek kamatelszámolásai 380,3
4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 1 358,3
6 MÁV-tól és a GySEV-tõl 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 1 163,3
7 ÁAK Rt-tõl 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 715,7
8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 9,0
9 IMF hitelek kamatelszámolásai 56 575,5
10 EB hitelek kamata 45 750,4

2 1999-tõl felvett devizahitelek kamatelszámolásai 303,1
2 Devizakötvények kamatelszámolásai 

1 1999-tõl kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 194 222,7
2 Amerikai kötvények kamata 1,9

4 IMF hitelbõl származó betét kamata 2 130,2
6 Bankoknak nyújtott devizahitel kamata 6 997,3

2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
1 Forinthitelek kamatelszámolásai 

2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 
18 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 25 918,2
19 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 3 582,1

2 Államkötvények kamatelszámolása 
1 Piaci értékesítésû államkötvények kamatelszámolásai 

1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 599 762,4 34 613,9
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2 Nem piaci értékesítésû államkötvények kamatelszámolása 
1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 940,5
2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 14 160,5
3 Rubelkövetelések megvásárlását fedezõ államkötvények kamatelszámolásai 239,6
4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 7 480,7
7 Alárendelt kölcsöntõkekötvény kamatelszámolása 862,8
8 MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 694,6

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 85 380,3
2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 15 446,8

4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 14 218,3
5 Intervenciós felvásárlás elõfinanszírozási költségének megtérítése 60,1

3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
1 Jutalékok és egyéb költségek 

1 Deviza elszámolások 
1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 2 481,4

2 Forint elszámolások 7 505,9
2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 300,0
3 Adósságkezelés költségei 882,0
4 Követeléskezelés költségei 1,7

4 Tõke követelések visszatérülése 
1 Kormányhitelek visszatérülése 336,1
2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tõke-visszatérülése 

3 OECF hitel tõke-visszatérülése 316,6

XLI. fe je zet össze sen: 1 079 416,7 59 535,3

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1 Vállalkozások költségvetési befizetései 

1 Társasági adó 288 020,9
3 Hitelintézeti járadék 10 800,0
4 Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0
5 Cégautóadó 28 100,0
6 Egyszerûsített vállalkozói adó 180 100,0
7 Bányajáradék 88 000,0
8 Játékadó 51 294,2
9 Ökoadó 

1 Energiaadó 17 000,0
2 Környezetterhelési díj 9 500,0

10 Egyéb befizetések 32 000,0
11 Energiaellátók jövedelemadója 20 000,0
12 Rehabilitációs hozzájárulás 65 000,0
13 Egyes ágazatokat terhelõ különadó 161 000,0

2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
1 Általános forgalmi adó 2 488 964,1
2 Jövedéki adó 881 132,9
3 Regisztrációs adó 32 300,0
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3 Lakosság költségvetési befizetései 
1 Személyi jövedelemadó 1 362 977,0
2 Egyéb lakossági adók 300,0
4 Lakossági illetékek 81 896,1
6 Magánszemélyek jogviszony megszûnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 1 000,0

4 Egyéb költségvetési bevételek 
1 Vegyes bevételek 

8 Egyéb vegyes bevételek 6 006,0
9 Kezesség-visszatérülés 2 057,8

5 Költségvetési befizetések 
1 Központi költségvetési szervek 32 828,7

6 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból származó bevétel 95 628,3
7 Egyéb uniós bevételek 

2 Vámbeszedési költség megtérítése 8 857,0
3 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 178,3
4 Uniós támogatások utólagos megtérülése 

4 Kohéziós Alap 20 161,2
29 Lakástámogatások 

1 Egyéb lakástámogatások 126 000,0
30 Vállalkozások folyó támogatása 

2 Egyéb vállalati támogatások 
1 Termelési támogatás 

2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 225,0
7 Egyéb megszûnt jogcímek miatt járó támogatás 5,0

3 Normatív támogatások 
3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 5 500,0

31 Fogyasztói árkiegészítés 109 000,0
32 Egyéb költségvetési kiadások 

1 Vegyes kiadások 
4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 1 400,0
5 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0
6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0
7 Védelmi felkészítés elõirányzatai 

1 Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 207,0
2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítása 835,0

11 Egyéb vegyes kiadások 3 950,0
12 1% SZJA közcélú felhasználása 9 500,0
19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 2,5
21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 10,0

33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 
3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség 

1 Eximbank Zrt. által vállalt export-hitel garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség 1 000,0
2 Eximbank Zrt. által vállalt egyéb export célú garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség 500,0

4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységbõl eredõ fizetési kötelezettség 4 000,0
5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség 20 920,0
7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség 1 925,0
10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességbõl eredõ fizetési kötelezettség 600,0
13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekbõl eredõ fizetési kötelezettség 310,0
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14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességbõl eredõ fizetési kötelezettség 6 000,0
15 MFB Zrt. által nyújtott hitelekbõl és vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség 50,0
16 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekbõl eredõ fizetési kötelezettség 50,0

34 Kormányzati rendkívüli kiadások 
2 Pénzbeli kárpótlás 

1 Pénzbeli kárpótlás 2 832,8
2 Az 1947-es Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás 1 852,5
3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 94,1

35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 

7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz 412,6
2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 

4 Központi költségvetésbõl járulék címen átadott pénzeszköz 636 970,0
36 Nemzetközi elszámolások kiadásai 

1 Nemzetközi tagdíjak 
4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 4,5
7 Bruegel tagdíj 26,5

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 
1 IDA alaptõke-hozzájárulás 1 000,0
2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 99,1
3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 35,0
4 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 93,2

3 Egyéb kiadások 30,0
37 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 

1 Áfa alapú hozzájárulás 36 603,7
2 GNI alapú hozzájárulás 208 565,5
3 Brit korrekció 11 140,7
4 Hollandia és Svédország számára teljesítendõ bruttó GNI csökkentés 1 833,3

38 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
1 Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése 216,2
3 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitácíós Programra létrehozott céltársulás 2011. évi kölcsöntörlesztésének elengedése 158,3

XLII. fejezet összesen: 1 194 458,5 6 152 102,5

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 

1 Értékesítési bevételek 
1 Ingatlan értékesítésbõl származó bevételek 3 928,0
2 Egyéb eszközök értékesítésbõl származó bevételek 100,0

2 Hasznosítási bevételek 
1 Bérleti díjak 

1 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj 887,1
3 Egyéb bérleti díj 601,3

2 Vagyonkezelõi díj 2 330,4
3 Osztalékbevételek 22 900,0
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4 Koncessziós díjak 
1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 727,4
2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 1 000,0

3 Egyéb bevételek 1 175,2
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 

1 Felhalmozási jellegû kiadások 
1 Ingatlan vásárlás 90,0
2 Egyéb eszközök vásárlása 50,0
3 Ingatlan-beruházások 4 000,0
4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményezõ kiadások

1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 10 374,0
2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 500,0
3 A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása 498 576,0

5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 500,0
2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 
1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 2 000,0
2 Ingatlanok õrzése 1 300,0

3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 2 000,0
4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 

1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 450,0
2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 3 000,0

3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelõ kiadások 
1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 25,0
2 Kezesi felelõsségbõl eredõ kifizetések 500,0
3 Konszernfelelõsség alapján történõ kifizetések 25,0
4 Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendõ járandóság 500,0
5 Az állam tulajdonosi felelõsségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 21 841,7
6 Egyéb bírósági döntésbõl eredõ kiadások 1 954,8
7 Egyéb szerzõdéses kötelezettségek 50,0
8 Egyéb jogszabályból eredõ kiadások 

1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 2 304,0
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

1 Tanácsadók, értékbecslõk és jogi képviselõk díja 
1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 1 020,0
2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 900,0
3 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 130,0

2 Eljárási költségek, perköltségek 90,0
3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek mûködésének támogatása

1 Az MNV Zrt. mûködésének támogatása 8 000,0
2 Az MFB Zrt. mûködésének támogatása 870,0

4 Átcserélhetõ kötvény kamatfizetése 10 400,0
5 Állami ingatlanvagyon felmérése 3 000,0

5 Fejezeti tartalék 1 980,0
8 ÁFA elszámolás 1 000,0

XLIII. fejezet összesen: 580 430,5 34 649,4
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 

1 Értékesítési bevételek 
1 Ingatlan értékesítésébõl származó bevételek 

1 Termõföld értékesítésbõl származó bevételek 3 300,0
3 Egyéb ingatlanok értékesítésébõl származó bevételek 50,0

2 Hasznosítási bevételek 
1 Haszonbérleti díj 5 500,0

2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
1 Felhalmozási jellegû kiadások 

1 Ingatlan vásárlás 
1 Termõföld vásárlás 450,0
2 Egyéb ingatlanok vásárlása 50,0

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 
1 Életjáradék termõföldért 10 920,0
2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 80,0
3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 50,0

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
1 Tanácsadók, értékbecslõk és jogi képviselõk díja 100,0
2 Eljárási költségek, -díjak, perköltségek 50,0
3 Állami ingatlanvagyon felmérés 1 500,0

4 Fejezeti tartalék 800,0

XLIV. fejezet összesen: 14 000,0 8 850,0

LXIII. MUNKAERÕPIACI ALAP
1 Aktív támogatások 

1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 28 256,9
2 Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása 3 970,7
3 Közfoglalkoztatás kiadásai 64 000,0
4 TÁMOP 1.1 Munkaerõpiaci szolgáltatások és támogatások 30 925,2
5 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönzõ normatív támogatások 5 500,0
7 Járulékkedvezmény megtérítés 5 800,0

2 Szakképzési és felnõttképzési támogatások 
1 Szakképzési és felnõttképzési célú kifizetések 30 391,1

4 Passzív kiadások 
1 Álláskeresési támogatások 134 800,0
4 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 681,3

5 Bérgarancia kifizetések 7 000,0
6 Mûködtetési célú kifizetések 100,0
12 Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elõ- és társfinanszírozása 550,0
25 TÁMOP intézkedések bevételei 30 588,1
26 Egyéb bevétel 

1 Területi egyéb bevétel 800,0
2 Központi egyéb bevétel 2 600,0
3 Szakképzési és felnõttképzési egyéb bevétel 1 000,0
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31 Szakképzési hozzájárulás 49 000,0
33 Bérgarancia támogatás törlesztése 1 000,0
35 Egészségbiztosítási- és munkaerõpiaci járulék MPA-t megilletõ hányada 187 700,0
36 Költségvetési támogatás 64 000,0
37 Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól befolyó bevétel 550,0

1–37. cím össze sen: 311 975,2 337 238,1

50 A Munkaerõpiaci Alap függõ, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 
2 Betétállomány változása 25 262,9

LXIII. fejezet összesen: 337 238,1 337 238,1

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
1 Önkéntes befizetések, adományok 0,1
2 Költségvetési támogatás 

3 Eseti támogatás 375,3
4 Alapból nyújtott támogatás 

2 Egyéb támogatások 1 237,9
5 Alapkezelõ mûködési költségei 137,5
7 Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megilletõ része 980,0
8 Szakképzési egyéb bevétel Bethlen Gábor Alapot megilletõ része 20,0

LXV. fejezet összesen: 1 375,4 1 375,4

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése 

1 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése 7 535,4
2 Püspökszilágyi RHFT beruházása és biztonságnövelõ programja 300,3

2 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 353,6
3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bõvítése, felújítása 

1 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bõvítése 2 683,2
4 Nukleáris létesítmények leszerelésének elõkészítése 

1 Paksi Atomerõmû és KKÁT leszerelésének elõkészítése 296,4
5 Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai 4 351,6
6 Társadalmi ellenõrzési és információs társulások támogatása 1 026,7
7 Alapkezelõnek mûködési célra 181,3
8 Nukleáris létesítmények befizetései 

1 Paksi Atomerõmû Zrt. befizetése 23 127,5
9 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5
10 Költségvetési támogatás 8 194,8
11 Egyéb bevételek 1,1

1–11. cím össze sen: 16 728,5 31 329,9
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50 A Központi Nukleáris Alap függõ, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 
1 Betétállomány változása 14 601,4

LXVI. fejezet összesen: 31 329,9 31 329,9

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megõrzésének, terjesztésének támogatása 2 317,0
2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1 455,9
3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 1 824,4
4 Mûvészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 105,7
5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 15,4
6 Épített örökség, építõmûvészet támogatása 250,2
7 Kultúrateremtõ-, közvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 325,6
8 Szakmai díjazásához való hozzájárulás 0,8
9 Nemzetközi tagdíjak 4,3
10 Mûködési kiadások 907,0
22 Egyéb bevételek 116,0
24 Játékadó NKA-t megilletõ része 8 691,8

1–24. cím össze sen: 7 206,3 8 807,8

50 NKA függõ és átfutó tételei 
1 Betétállomány változása 1 601,5

LXVII. fejezet összesen: 8 807,8 8 807,8

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
1 Rendszeres befizetés 5,4
3 Költségvetési támogatás 14,0
6 Mûködési kiadások 19,4

LXVIII. fejezet összesen: 19,4 19,4

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

1 Hazai innováció támogatása 28 054,5
2 A nemzetközi együttmûködésben megvalósuló innováció támogatása 5 508,3
4 A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása 436,1
5 A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása, valamint a K+F és innovációs elemzések, adatbázisok támogatása 150,0
6 A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány tevékenységét segítõ tanács titkársági munkájának támogatása 50,0
7 Alapkezelõnek átadott pénzeszköz 2 069,0
8 Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés 150,0
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19 Innovációs járulék 22 797,7
20 Költségvetési támogatás 14 179,0
21 Visszterhes támogatások törlesztései 1,2
24 Európai Együttmûködõ Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 560,0

LXIX. fejezet összesen: 36 977,9 36 977,9

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 830 884,7
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 

1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 722 594,5
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 

2 Megállapodás alapján fizetõk járulékai 1 334,4
5 Egyszerûsített foglalkoztatás utáni közteher 1 947,7
10 MPA általi megtérítések 9 600,0
11 Korkedvezmény-biztosítási járulék 19 953,7
12 GYED-ben részesülõk utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz 22 500,0
13 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 

1 Rokkantsági nyugellátás 3 901,6
2 Pénztártagok visszalépése 2 674,5

5 Késedelmi pótlék, bírság 10 310,5
6 Központi költségvetési hozzájárulások 

6 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz 412,6
7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 12 385,4
8 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból származó bevétel 433 193,6

2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
1 Nyugellátások 

1 Öregségi nyugdíj 2 009 391,3
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 

1 Korhatár feletti nyugellátások 380 496,3
2 Korhatár alatti nyugellátások 279 035,7

3 Hozzátartozói nyugellátás 359 371,7
4 Egyösszegû méltányossági kifizetések 

2 Egyszeri segély 500,0
5 Rehabilitációs járadék 25 644,0

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 
4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 

2 Postaköltség 6 367,4
3 Egyéb kiadások 1 098,0

3 Vagyongazdálkodás 
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 3,0 5,0

1–3. cím össze sen: 3 061 907,4 3 071 698,2
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5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok 
1 Központi hivatali szerv 4 199,1

1 Mûködési költségvetés 1 800,0
1 Személyi juttatások 1 908,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 626,1
3 Dologi kiadások 3 258,9
5 Egyéb mûködési célú kiadások 25,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 181,1

2 Igazgatási szervek 5 591,7
1 Mûködési költségvetés 60,0

1 Személyi juttatások 3 979,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 022,3
3 Dologi kiadások 649,8

5. cím össze sen: 11 650,8 1 860,0 9 790,8

LXXI. fejezet összesen: 3 073 558,2 3 073 558,2 9 790,8

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 154 058,6
2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 443 013,8
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 

1 Egészségügyi szolgáltatási járulék 19 126,2
2 Megállapodás alapján fizetõk járulékai 222,0
4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 19 235,0
5 Egyszerûsített foglalkoztatás utáni közteher 150,0
10 MPA általi megtérítések 1 700,0

4 Egészségügyi hozzájárulás 
2 Százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás 35 916,1

5 Késedelmi pótlék, bírság 3 360,0
6 Központi költségvetési hozzájárulások 

1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 400,0
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 5 000,0
6 Központi költségvetésbõl járulék címen átvett pénzeszköz 636 970,0

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 670,0
2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 4 706,8
3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 598,6
7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 

1 Szerzõdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 12 500,0
2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással

kapcsolatos bevételek 31 000,0
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8 Nemzetközi egyezménybõl eredõ ellátások megtérítése 
1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 550,0
2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 25,0

11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 
1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenõrzésekbõl eredõ visszafizetések 75,0
2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 220,0

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

1 Terhességi-gyermekágyi segély 41 631,4
2 Táppénz 

1 Táppénz 74 896,0
2 Gyermekápolási táppénz 4 352,0
3 Baleseti táppénz 6 804,0

3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 
1 Külföldi gyógykezelés 1 400,0
4 Egyszeri segély 450,0

4 Kártérítési járadék 957,5
5 Baleseti járadék 8 277,0
6 Gyermekgondozási díj 93 749,8

3 Természetbeni ellátások 
1 Gyógyító-megelõzõ ellátás 

1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 81 115,9
2 Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem 17 966,2
3 Fogászati ellátás 23 470,4
4 Gondozóintézeti gondozás 2 300,5
5 Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás 5 780,2
8 Mûvesekezelés 23 171,1
9 Otthoni szakápolás 4 404,8
11 Mûködési költségelõleg 1 000,0
13 Célelõirányzatok 1 744,4
15 Mentés 24 561,4
17 Laboratóriumi ellátás 20 893,0
18 Összevont szakellátás 563 712,1

2 Gyógyfürdõ és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 000,0
3 Anyatej-ellátás 207,0
4 Gyógyszertámogatás 

1 Gyógyszertámogatás kiadásai 296 244,2
2 Speciális beszerzésû gyógyszerkiadás 10 200,0
4 Gyógyszertámogatás céltartalék 31 000,0
5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 5 100,0
6 Gyógyszertárak juttatása 1 000,0

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 
1 Kötszertámogatás 5 600,0
2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 300,0
3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 38 872,3

6 Utazási költségtérítés 4 601,3
7 Nemzetközi egyezménybõl eredõ és külföldön történõ ellátások kiadásai 

1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 5 950,0
2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 200,0
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3 Külföldi sürgõsségi gyógykezelés 400,0
8 Természetbeni ellátások céltartaléka 15 000,0

4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 
4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 

1 Kifizetõhelyeket megilletõ költségtérítés 1 330,0
2 Postaköltség 1 300,0
3 Egyéb kiadások 1 742,3
4 Orvosspecifikus vények 300,0
5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 150,0
6 GYED-ben részesülõk utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz 22 500,0

3 Vagyongazdálkodás 
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 15,0 15,0

1–3. cím össze sen: 1 448 649,8 1 370 512,1

5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok 
1 Központi hivatali szerv 9 485,5

1 Mûködési költségvetés 424,6
1 Személyi juttatások 5 594,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 424,4
3 Dologi kiadások 2 716,6
5 Egyéb mûködési célú kiadások 175,0

5. cím összesen: 9 910,1 424,6 9 485,5

LXXII. fejezet összesen: 1 458 559,9 1 370 936,7 9 485,5

K I A D Á S I  F Õ Ö S S Z E G : 14 155 070,1

B E V É T E L I  F Õ Ö S S Z E G : 12 970 820,9

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE : –1 184 249,2
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2. melléklet a 2011. évi CXIV. törvényhez

millió forintban

A központi alrendszer mérlege 2011. évi elõirányzat

Bevétel 12 970 820,9
Központi költségvetés 8 110 577,5

Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 182 594,1
Társasági adó 288 020,9
Hitelintézeti járadék 10 800,0
Cégautóadó 28 100,0
Energiaellátók jövedelemadója 20 000,0
Egyszerûsített vállakozói adó 180 100,0
Ökoadó 26 500,0
Bányajáradék 88 000,0
Játékadó 51 294,2
Egyéb befizetések 32 000,0
Egyéb központosított bevételek 109 779,0
Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0
Egyes ágazatokat terhelõ különadó 161 000,0

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 402 397,0
Általános forgalmi adó 2 488 964,1
Jövedéki adó 881 132,9
Regisztrációs adó 32 300,0

Lakosság befizetései 1 446 173,1
Személyi jövedelemadó 1 362 977,0
Adóbefizetések 300,0
Illeték befizetések 81 896,1
Magánszemélyek jogviszony megszûnéséhez kapcsolódó
különadója

1 000,0

Költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok bevételei 1 794 661,3
Költségvetési szervek bevételei 567 361,4
Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok saját bevételei 1 227 299,9

Befizetés az államháztartás alrendszereibõl 32 828,7
Központi költségvetési szervektõl származó befizetések 32 828,7

Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 43 499,4
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek 59 535,3
Egyéb bevételek 24 063,8
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból származó bevétel 95 628,3
Egyéb uniós bevételek 29 196,5

Uniós támogatások utólagos megtérülése 20 161,2
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 9 035,3

Elkülönített állami pénzalapok 415 748,5
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 31 329,9
Munkaerõpiaci Alap 337 238,1

Szakképzési hozzájárulás 49 000,0
Egészségbiztosítási- és munkaerõpiaci járulék MPA-t megilletõ
hányada

187 700,0

MPA támogatása 64 000,0
Egyéb bevételek 36 538,1

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 19,4
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 36 977,9
Bethlen Gábor Alap 1 375,4
Nemzeti Kulturális Alap 8 807,8
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A központi alrendszer mérlege 2011. évi elõirányzat

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 444 494,9
Nyugdíjbiztosítási Alap 3 073 558,2

Munkáltatói és biztosítotti járulék 2 553 479,2
Egyéb járulékok és hozzájárulások 39 411,9
GYED-ben részesülõk utáni átvett pénzeszköz 22 500,0
Késedelmi pótlék és bírság 10 310,5
Központi költségvetési támogatások, térítések 412,6
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból származó bevétel 433 193,6
TB költségvetési szervek bevételei 1 860,0
Egyéb bevételek 12 390,4

Egészségbiztosítási Alap 1 370 936,7
Munkáltatói és biztosítotti járulék 616 198,6
Egyéb járulékok és hozzájárulások 21 307,0
Egészségügyi hozzájárulás 35 916,1
Késedelmi pótlék és bírság 3 360,0
Központi költségvetési támogatások, térítések 642 370,0
  Központi költségvetésbõl járulék címen átvett pénzeszköz 636 970,0
  Központi költségvetési térítés 5 400,0
TB költségvetési szervek bevételei 424,6
Egyéb bevételek 51 360,4

Kiadás 14 155 070,1
Központi költségvetés 9 248 669,3

Egyedi és normatív támogatás 214 883,0
Közszolgálati mûsorszolgáltatás támogatása 58 700,0
Fogyasztói árkiegészítés 109 000,0
Lakásépítési támogatások 126 000,0
Családi támogatások, szociális juttatások 628 289,0

Családi támogatások 456 215,0
Jövedelempótló és kiegészítõ szociális támogatások 145 574,0
Különféle jogcímen adott térítések 26 500,0

Költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok 4 082 516,6
Költségvetési szervek kiadásai 1 849 403,4
Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok kiadásai 2 233 113,2

Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 897 402,8
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 86 763,1
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz 637 382,6
Helyi önkormányzatok támogatása 1 173 257,1

Kamatkiadások 1 067 245,7
Társadalmi önszervezõdések támogatása 3 809,8
Kormányzati rendkívüli kiadások 16 379,4
Kezességérvényesítés 35 355,0
Egyéb kiadások 32 239,8
Tartalékok 123 900,0

Rendkívüli kormányzati intézkedések 90 000,0
Céltartalékok 33 900,0

Adósságátvállalás 374,5
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 258 143,2
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 594 430,5

Elkülönített állami pénzalapok 374 282,7
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 16 728,5
Munkaerõpiaci Alap 311 975,2

Passzív kiadások 135 481,3
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A központi alrendszer mérlege 2011. évi elõirányzat

Közfoglalkoztatás 64 000,0
Mûködési kiadások 100,0
Egyéb kiadások 112 393,9

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 19,4
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 36 977,9
Bethlen Gábor Alap 1 375,4
Nemzeti Kulturális Alap 7 206,3

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 532 118,1
Nyugdíjbiztosítási Alap 3 073 558,2

Nyugellátások 3 054 439,0
TB költségvetési szervek kiadásai 11 650,8
Egyéb kiadások 7 468,4

Egészségbiztosítási Alap 1 458 559,9
Táppénz 86 052,0
GYED 93 749,8
EA egyéb pénzbeli ellátásai 52 715,9
Gyógyító megelõzõ ellátás 770 120,0
Gyógyszertámogatás 343 544,2
Gyógyászati segédeszköz támogatás 44 772,3
EA egyéb természetbeni ellátásai 30 358,3
TB költségvetési szervek kiadásai 9 910,1
Egyéb kiadások 27 337,3

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben
Központi költségvetés –1 138 091,8
Elkülönített állami pénzalapok 41 465,8
Társadalombiztosítási alapok –87 623,2

Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0
Egészségbiztosítási Alap –87 623,2

Központi alrendszer összesen: –1 184 249,2
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2011. évi CXV. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásának
és felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggõ törvénymódosításokról*

1. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adós a hitelezõit a csõdeljárást elrendelõ végzés közzétételétõl számított 5 munkanapon belül közvetlenül is
értesíti, és a hitelezõket országos napilapban, továbbá (ha ilyennel rendelkezik) a honlapján is felhívja követeléseiknek
a 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidõn belül történõ bejelentésére és egyben a követelés
nyilvántartásba vételéért fizetendõ díj megfizetésére, valamint a követeléseiket megalapozó okiratok csatolására,
azzal, hogy a határidõ elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A 11. § (1) bekezdése
szerinti követeléseket nem kell bejelenteni. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelezõ annak
1%-át – de legalább 5000 forintot és legfeljebb 100 000 forintot – nyilvántartásba-vételi díjként – befizessen
a vagyonfelügyelõ pénzforgalmi számlájára, aki az így beérkezett összeget elkülönítetten köteles kezelni, és azt
kizárólag számlával igazolt költségeinek megtérítésére és díjának kiegyenlítésére használhatja fel. Az összeg említett
célokra való felhasználásáról a hitelezõi gyûlésnek (választmánynak) a vagyonfelügyelõ elszámol. Amennyiben
a hitelezõk által fizetett nyilvántartási díj az említett kiadásokat nem fedezi, annak elõlegezésére és viselésére az adós
köteles.”

2. § A Cstv. 20. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 10. § (2) bekezdése szerinti határidõ elmulasztása esetén a hitelezõ az egyezségkötésben nem vehet részt,
az egyezség hatálya nem terjed ki rá. A bejelentési határidõ elmulasztása miatt nyilvántartásba nem vett hitelezõi
igény jogosultja az adós ellen követelését nem érvényesítheti, azonban a más által kezdeményezett felszámolási
eljárásban a még el nem évült követelését bejelentheti. Ebben az esetben a 35. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a 35. § (2) bekezdés b) pontja szerinti késedelmi kamatot, késedelmi pótlékot, továbbá a pótlék és
bírság jellegû követelést a felszámolási eljárásban sem lehet érvényesíteni.”

3. § A Cstv. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53. § (1) A felszámoló a gazdálkodó szervezet
a) történeti értékû iratait az illetékes levéltárnak adja át,
b) mûködése során keletkezett maradandó értékû irattári anyagát a területileg illetékes levéltárnak nem fertõzött
állapotban, irattári rendben, ügyviteli segédleteivel, levéltári tárolásra alkalmas és a tartalomnak megfelelõen
feliratozott savmentes dobozokban (vagy az iratanyag jellegének megfelelõ más tárolóeszközökben), továbbá
a levéltári anyagot legalább raktári egységenként (dobozonként, illetve egyéb tárolóeszközök szerint) felsoroló
jegyzékkel (átadás-átvételi jegyzékkel) együtt köteles átadni. Az átadás költségei az átadót terhelik. Az a) pontban
említett iratokkal kapcsolatban elvégzendõ feladatok átruházhatóak, a felelõsség azonban az iratok levéltárba
kerüléséig a felszámolót terheli,
c) minõsített adatot tartalmazó iratait a felülvizsgálatra jogosult minõsítõ részére köteles jegyzékbe foglalni és
a jegyzék megküldésével a minõsítés felülvizsgálatát kezdeményezni.
(2) A felszámoló a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás ellátásával összefüggésben a külön jogszabályban
meghatározott módon adatszolgáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak nyugdíjbiztosítási adatairól (ideértve az
esetleg elmaradt, visszamenõleges adatszolgáltatást is) az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére.
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által – az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésérõl – kiadott igazolást
a felszámoló köteles megküldeni a bíróságnak.
(3) Az irattári anyag fennmaradó részének selejtezésérõl, illetõleg jogszabályban meghatározott ideig történõ
õrzésérõl a felszámoló gondoskodik. Az iratok jogszabályban meghatározott ideig történõ õrzésének feladata
átruházható, a felelõsség azonban az õrzési idõ lejártáig a felszámolót terheli.”

4. § (1) A Cstv. IV. fejezete címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérõ rendelkezések”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Cstv. IV. fejezete a következõ 65. és 66. §-sal egészül ki:
„65. § (1) A Kormány rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetnek
minõsítheti azokat a (3) bekezdésben meghatározott körbe tartozó gazdálkodó szervezeteket,
a) amelyek adósságainak rendezéséhez, hitelezõikkel való megegyezéséhez, reorganizációjához nemzetgazdasági
érdek vagy kiemelt közérdek fûzõdik, vagy
b) amelyek esetében – ha a vagyonhiány és a fizetésképtelenség elõreláthatólag nem szüntethetõ meg – kiemelt
gazdaságpolitikai érdek fûzõdik ahhoz, hogy a jogutód nélküli megszüntetés gyorsabb, átláthatóbb és egységesített
eljárásrend szerint történjék.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletet csõdeljárás esetén legkésõbb
a) a csõdeljárás kezdõ idõpontjától [10. § (3) bekezdés] számított 15 napon belül,
b) felszámolási eljárás esetén pedig legkésõbb a felszámolás kezdõ idõpontjától [27. § (1) bekezdés, 28. §
(1) bekezdés] számított 30 napon belül
hirdetheti ki.
(3) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségûnek minõsíthetõ az a gazdálkodó szervezet,
a) amelynek mûködése nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, haditechnikai, energiabiztonsági,
energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi,
közmûszolgáltatási, infrastruktúra-fejlesztési, kulturális örökségvédelmi, tömegtájékoztatási, hírközlési, közlekedési,
közlekedésbiztonsági, kutatás-fejlesztési, népegészségügyi indokból vagy a lakosság alapvetõ közszolgáltatásokkal,
alapvetõ élelmiszerekkel való ellátása szempontjából országos jelentõségûnek, valamint bel- és külgazdasági,
foglalkoztatáspolitikai szempontból kiemelt vállalkozásnak tekinthetõ,
b) amely nemzetgazdasági szempontból jelentõs projekteket valósít meg,
c) amely törvény által meghatározott országos közfeladatot lát el,
d) amely nagy összegû állami szerkezetátalakítási támogatásban, hitelgaranciában, kezességvállalásban vagy
exporthitel biztosításban részesült vagy koncesszióköteles tevékenységet folytat, és az említettekkel összefüggésben
az állammal vagy állami szervvel (ideértve az említett feladatok ellátására létrehozott állami tulajdonú gazdálkodó
szervezeteket is) jogviszonya áll fenn, vagy
e) amely az a)–d) pontban nem említett, de nemzetgazdasági stratégiai szempontból kiemelt jelentõségû
tevékenységet folytat.
66. § (1) A 65. § szerinti esetekben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet
csõdeljárása és felszámolása esetén az e törvény rendelkezéseit az e §-ban és a 67. §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) Vagyonfelügyelõként, illetve felszámolóként a Kormány által rendeletben kijelölt, kizárólagos állami tulajdonban
álló nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban: állami felszámoló) jár el. Az állami tulajdonosi joggyakorló az állami
felszámolót az e törvény szerinti eljárása során nem utasíthatja.
(3) Ha a bíróság a 27/A. § (1) bekezdése szerint korábban már jelölt ki vagyonfelügyelõt vagy felszámolót, annak
felmentésérõl és az állami felszámoló kijelölésérõl az eljárást lefolytató bíró a 65. § (1)–(2) bekezdése szerinti
kormányrendelet hatálybalépését követõ 3 napon belül hoz végzést, és haladéktalanul, a külön jogszabályban
meghatározott módon elrendeli a végzés Cégközlönyben történõ közzétételét. A Cégközlönyben történõ
közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. A bíróság végzésében rendelkezni kell a korábbi
felszámoló számlával igazolt költségei megtérítésérõl és az addig elvégzett tevékenységéért járó arányos díjazásáról
is, amely legfeljebb 100 000 forint lehet, de különösen bonyolult ügyben magasabb díjazás is megállapítható. A végzés 
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, és csak a díjmegállapító rendelkezése ellen lehet fellebbezéssel élni.
A felmentett felszámoló kötelezettségeire a 27/A. § (11) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a honlapján
a felmentésérõl szóló végzés kézhezvételét követõ napon közzé kell tennie a kijelölés megszûnésének dátumát,
az állami felszámolóval szemben együttmûködési kötelezettség terheli, és elõ kell segítenie az állami felszámoló
feladatátvételét.
(4) Az állami felszámolóra, annak foglalkoztatottjaira és felszámolóbiztosaira az e törvényben foglalt
követelményeket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 27/A. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kizáró
oknak nem tekinthetõ, ha az adós részben vagy egészben állami tulajdonban lévõ gazdálkodó szervezet, vagy ha az
adós hitelezõje az állam, a központi költségvetés, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja,
államháztartási szervezet, részben vagy egészben az állam tulajdonában vagy tagságával mûködõ szervezet.
(5) Az állami felszámoló az e törvényben meghatározott tevékenységen kívül más gazdasági tevékenységet nem
végezhet, ide nem értve a külön törvényben foglaltak szerint meghatározott szervezetek – pénzügyi intézmény,
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biztosító, viszontbiztosító, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelõ, kockázati tõkealap-kezelõ, tõzsde,
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíjpénztár –
felszámolását, illetve a kockázati tõkealap megszüntetését.
(6) Az állami felszámolót nem kell felvenni a felszámolói névjegyzékbe, de a felszámolónak, a felszámolóbiztosnak,
továbbá a 27/C. §-ban meghatározott személyeknek az ott meghatározott adatait és azok változását a felszámolók
névjegyzékét vezetõ közigazgatási szerv nyilvántartja. Ezek az adatok közérdekbõl nyilvánosak. Az állami
felszámolónak az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott tevékenységére vonatkozóan
a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási szerv hatósági ellenõrzést végez, súlyos vagy ismétlõdõ
jogszabálysértés vagy mulasztás esetén az állami felszámolónál kezdeményezi a felszámolóbiztos vagy az állami
felszámoló foglalkoztatottjai, vezetõ tisztségviselõi felelõsségre vonását, felmentését, továbbá a felszámolóbiztost
300 000 Ft-ig terjedõ közigazgatási bírsággal sújthatja. A bírság kiszabása során a hatóság figyelembe veszi
a mulasztás vagy jogszabálysértés jellegét, súlyosságát, egyszeri vagy ismétlõdõ jellegét.
(7) Az állami felszámoló felmentésének nincs helye, de a bíróság az állami felszámolót vagy a felszámolóbiztost az
e törvényben meghatározott kötelezettségeinek megszegése vagy elmulasztása esetén pénzbírsággal sújthatja,
melynek összege legfeljebb 900 000 forint lehet. A bírság kiszabása során a bíróság figyelembe veszi a mulasztás vagy
jogszabálysértés jellegét, súlyosságát, egyszeri vagy ismétlõdõ jellegét, a hitelezõk érdekeinek veszélyeztetését vagy
sérelmét.
(8) Az 51. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy új felszámoló kijelölésének nincs helye, és a bíróság
a felszámolóbiztost legfeljebb 900 000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújthatja, kötelezheti a felszámolót új
felszámolóbiztos kijelölésére, továbbá csökkentheti az állami felszámoló díját. A bírság kiszabása során, illetve a díj
csökkentésekor a bíróság figyelembe veszi a mulasztás vagy a jogszabálysértõ intézkedés súlyosságát, egyszeri vagy
ismétlõdõ jellegét, a hitelezõk érdekeinek veszélyeztetését vagy sérelmét.”

(3) A Cstv. a következõ 67. §-sal egészül ki:
„67. § (1) A hitelezõ az állami felszámoló kijelölésérõl szóló végzés 66. § (3) bekezdés szerinti közzétételét követõen
az eredeti határidõ figyelembevételével, az állami felszámolóhoz jelentheti be követelését. Határidõben bejelentett
követelésként kell nyilvántartásba venni az állami felszámolónak azt a hitelezõi követelést is, amelyet a jogosultja
ugyan a 10. § (2) bekezdés f) pontja, 28. § (2) bekezdés f) pontja, 37. § (1)–(2) bekezdése, valamint 46. § (5) bekezdés
b) pontja szerinti határidõben, de a felmentett felszámolónak jelentett be, amennyiben ezt a bejelentést a jogosult
az állami felszámolónak a követelésbejelentési határidõ lejártát követõ 10 napon belül igazolja.
(2) A felszámolási eljárásban a követelések bejelentésének a 46. § (5) bekezdés c) pontjában és 37. §
(1)–(3) bekezdésében meghatározott jogvesztõ határideje 120 nap.
(3) A felszámolási eljárásban bejelentett követelések 46. § (6) bekezdése szerinti megvizsgálásának határideje 40 nap,
és a vitatható követelések bíróság számára történõ megküldésének határideje 10 nap. A bíróság a vitatható igények
elbírálása tárgyában soron kívül dönt.
(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet felszámolása esetén a 38. §
(5) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az óvadék jogosultja számára – a Ptk. 271. §-a szerinti jogai
érvényesítésére – nyitva álló határidõ két hónap.
(5) Az állami felszámoló a 39. § (1) bekezdése szerinti hitelezõi gyûlést 60 napon belül köteles összehívni. A 39. §-ban
foglalt kötelezettségek megszegése esetén a bíróság az állami felszámoló felmentése helyett a társaságot és
a felszámolóbiztost 300 000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtja. A hitelezõk, a hitelezõi választmány (hitelezõk
képviselõje) tájékoztatására vonatkozó kötelezettsége teljesítésekor a felszámolóbiztos köteles figyelembe venni az
adós nemzetgazdaságilag kiemelt, sajátos tevékenységével összefüggõ titokvédelmi követelményeket is.
(6) A 41. § (5) bekezdése szerinti egyezségi tárgyalást az adós kérelmének kézhezvételétõl számított 45 napon belül
kell megtartani. Egyezség megkötésére a 44. § (1) bekezdését és 45. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a bíróság az egyezséget akkor is jóváhagyhatja, ha az egyezséget támogató hitelezõk követelése az egyezség
megkötésére jogosult hitelezõk összes követelésének legalább a felét kiteszi.
(7) Az adós tevékenységének a felszámolás alatti továbbfolytatása tárgyában a 46. § (3)–(4) bekezdés szerinti
hozzájárulást a hitelezõi választmány egy év helyett másfél évi idõtartamra is megadhatja.
(8) A felszámolási zárómérleg elkészítésére nyitva álló határidõ 270 nap, kivéve, ha a hitelezõi választmány az adós
tevékenységének a felszámolási eljárás alatt történõ továbbfolytatásához hozzájárult, illetve az 52. § (2) bekezdése
szerinti esetben. A bíróság a felszámolási zárómérleget és vagyonfelosztási javaslatot – az 56. § (1) bekezdésének
alkalmazásával – a kézhezvételtõl számított 21 napon belül küldi meg a hitelezõknek.
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(9) Az 53. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hatósági engedélyhez, koncesszióhoz kötött tevékenységet
vagy törvényben meghatározott közszolgáltatási tevékenységet végzõ adósnak az e tevékenységével összefüggõ
iratait az adott tevékenységet folytató szervezet részére kell átadni.
(10) Az 56. § (2) bekezdés szerinti – a be nem hajtott követeléseket és az értékesítetlen vagyontárgyakat a hitelezõk
között felosztó – bírósági döntés meghozatalánál a (8) bekezdés szerinti határidõket kell figyelembe venni.”

(4) A Cstv. a következõ 68–69. §-sal egészül ki:
„68. § (1) Amennyiben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vagy az általa
mûködtetett létesítmények nemzetbiztonsági védelem alá esnek, vagy honvédelmi, rendvédelmi, haditechnikai,
energiaellátási szempontból nemzetközi vagy országos jelentõségû közszolgáltatást látnak el – a tevékenységük
ellátásához fûzõdõ közérdekre tekintettel – az e törvény általános szabályait és a 65–67. §-t az e § és a 69–70. § szerinti
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Kormány a 65. § szerinti kiadott rendeletében akkor mondhatja ki, hogy a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti körbe tartozik, amennyiben a veszteséges gazdálkodást
eredményezõ okok miatt a vagyonhiány elõreláthatólag nem szüntethetõ meg, a veszteségek halmozódása nem
állítható meg, a gazdálkodó szervezet megmentési célú tulajdonosi vagy állami támogatásban nem részesíthetõ, de
tevékenysége folyamatosságának és folytatásának érdekében közérdek fûzõdik a gazdálkodó szervezet vagyonának
mûködõ üzemként történõ értékesítéséhez.
(3) A (2) bekezdés szerinti kormányrendelet kihirdetésétõl kezdve a gazdálkodó szervezet ellen a hitelezõk
csõdeljárást nem kezdeményezhetnek, a kérelmet a bíróság soron kívül elutasítja.
(4) A Kormány – (2) bekezdés szerinti – rendeletének kihirdetésekor felszámolás iránti kérelem alapján már
folyamatban lévõ eljárásokban az (5)–(6) bekezdést, a 69. § (1)–(9) bekezdést nem lehet alkalmazni. A 69. §
(10) bekezdést akként kell alkalmazni, hogy a rendkívüli moratóriumnak nem meghosszabbítására, hanem
elrendelésére kerül sor, amennyiben az adós a bíróságnak a felszámolást elrendelõ végzésében meghatározott
felhívására a kézhezvételtõl számított 5 napos jogvesztõ határidõn belül nyilatkozik arról, hogy a moratórium alatti
tevékenysége folytatásához és mûködõképessége fenntartásához szükséges fizetési kötelezettségek teljesítésének
fedezetét elkülönítette.
(5) A bíróság a 22. § (2) bekezdésben meghatározott – felszámolást elrendelõ – végzését 3 napon belül hozza meg,
és haladéktalanul, külön jogszabályban meghatározott módon elrendeli e végzésnek a Cégközlönyben való
közzétételét. A Cégközlönyben történõ közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor.
(6) A felszámolási eljárásban szünetelésnek, egyesítésnek, felfüggesztésnek nincs helye. A bíróság soron kívül jár el.
69. § (1) Ha a felszámolást az adós kéri, a kérelem benyújtására a 23. § (1) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy az adósnak nyilatkoznia kell a 8. § (3) bekezdésben foglaltakról is. Az adós pénzforgalmi
számlavezetõjére a 8. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségek irányadók. A kérelemben meg kell jelölni az adós
vezetõjének a Pp. 96. § (3) bekezdése szerinti rövid úton történõ idézéséhez szükséges adatokat is (az adós
vezetõjének elektronikus levélcíme, telefonszáma, telefax száma).
(2) Az adós (1) bekezdés szerinti kérelmének a bírósághoz érkezését követõ 1 munkanapon belül a bíróság a külön
jogszabályban meghatározott módon végzést tesz közzé a Cégközlönyben az adóst megilletõ rendkívüli
moratóriumról, amelynek utalnia kell arra is, hogy az eljárás olyan, a Kormány által rendeletben nemzetgazdaságilag
kiemeltnek nyilvánított gazdálkodó szervezet ellen folyik, amelynek esetében a jelen törvény 68–70. §-át is alkalmazni
kell. A Cégközlönyben történõ közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A rendkívüli
moratórium a közzétételtõl illeti meg az adóst. A bíróság a végzésben ideiglenes vagyonfelügyelõként kirendeli
az állami felszámolót. Az állami felszámoló díját és költségeit az adós gazdálkodó szervezet viseli, a költségei
elõlegezésére köteles. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye.
(3) A rendkívüli moratórium célja az adós mûködõképességének idõleges biztosítása. A rendkívüli moratórium
idõtartama alatt a hitelezõi követelések kamatoznak. A rendkívüli moratórium idõtartama alatt kifizetéseket kizárólag
az ideiglenes vagyonfelügyelõ ellenjegyzésével (jóváhagyásával) lehet teljesíteni. Az ideiglenes vagyonfelügyelõ
ellenjegyzi (jóváhagyja) a rendkívüli moratórium idõtartama alatt esedékessé váló azon kifizetéseket, amelyek az
adósnak a felszámolás elrendeléséig a jelen törvény szerinti kiemelt tevékenysége folytatásához és
a mûködõképessége fenntartásához szükségesek; az ideiglenes vagyonfelügyelõ által ellenjegyzett kifizetések
a rendkívüli moratórium alatt teljesíthetõk. Az ideiglenes vagyonfelügyelõt az adós pénzforgalmi számlái felett
együttes rendelkezési jog illeti meg. Az ideiglenes vagyonfelügyelõ haladéktalanul bejelenti az adós számláit vezetõ
pénzforgalmi szolgáltatóknak a jelen bekezdésben meghatározott jogosítványait és hitelt érdemlõ módon igazolt
aláírását. A rendkívüli moratórium alatt egyebekben megfelelõen alkalmazni kell a 11. §-ban foglaltakat is. Az adós
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vezetõje a rendkívüli moratórium alatti tevékenysége folytatásához és a mûködõképessége fenntartásához szükséges
fizetési kötelezettségek teljesítésének fedezetét elkülöníti, ennek végrehajtását az ideiglenes vagyonfelügyelõ
ellenõrzi, és elmulasztása esetén ezt jelzi a legfõbb szervnek, a felügyelõ bizottságnak és a könyvvizsgálónak.
A rendkívüli moratórium idõszaka alatt az adós mûködésével kapcsolatos hatósági engedélyek lejárata a rendkívüli
moratórium végéig meghosszabbodik, és az illetékes hatóság az irányadó jogszabályok szerint az engedélyt csak
akkor vonhatja vissza, amennyiben ez az élet- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében szükséges. A rendkívüli
moratórium idõszaka alatt az adóssal kötött szerzõdéseket az adóssal szerzõdõ fél nem mondhatja fel, azoktól nem
állhat el, továbbá ezen szerzõdések az adós fizetésképtelenségére, illetve a rendkívüli moratóriumra tekintettel nem
szûnnek meg.
(4) Az adós (1) bekezdés szerinti, a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmét a bíróság 5 napon belül
megvizsgálja. A hiánypótlásra nyitva álló határidõ 5 nap.
(5) Amennyiben a bíróság az adós (1) bekezdés szerinti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást
megszünteti, illetve rendelkezik a területi eljárássá történõ átalakításról, akkor a rendkívüli moratórium az errõl szóló
jogerõs végzés Cégközlönyben történõ közzétételével megszûnik, kivéve, ha felszámolás iránti kérelem alapján
folyamatban lévõ más eljárásban a bíróság végzést tett közzé a rendkívüli moratóriumról. A Cégközlönyben való
közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor.
(6) A rendkívüli moratóriumra, annak közzétételére és az ideiglenes vagyonfelügyelõre vonatkozó rendelkezéseket
akkor is alkalmazni kell, ha az adós felszámolását a hitelezõ kéri; ebben az esetben a rendkívüli moratóriumnak
a (2) bekezdés szerinti közzétételi határideje a hitelezõ kérelmének bírósághoz érkezésétõl számítandó.
A (3)–(5) bekezdés megfelelõen alkalmazandó. A kérelemben meg kell jelölni a hitelezõ vezetõjének a Pp. 96. §
(3) bekezdése szerinti rövid úton történõ idézéséhez szükséges adatokat is (elektronikus levélcím, telefonszám, telefax
szám). Az adósnak a hitelezõi kérelmet és a (7) bekezdés szerinti meghallgatásra történõ idézést külön kézbesítõ útján
kell megküldeni. Az adós a tartozása megfizetésére a 24. § (3) bekezdésében és a 26. § (3) bekezdésében
meghatározott fizetési haladékot nem kérhet. Az adósnak a kézhezvételtõl számított 3 napon belül a bíróság számára
írásban meg kell adnia az adós vezetõjének a Pp. 96. § (3) bekezdése szerinti rövid úton történõ idézéséhez szükséges
adatokat (az adós vezetõjének elektronikus levélcíme, telefonszáma, telefax száma), továbbá a fizetési számláira
vonatkozó adatokat.
(7) A bíróság a felszámolási eljárás lefolytatását kérõ hitelezõi kérelem tárgyában legkésõbb a hitelezõi kérelem
bírósághoz érkezésétõl számított 8 napon belül meghallgatást tart. A határidõbe a hiánypótlás elrendelésétõl annak
teljesítéséig eltelt idõ nem számít bele. A bíróság a meghallgatásra a hitelezõt és az állami felszámolót is rövid úton
megidézi. A felek legkésõbb a meghallgatáson kötelesek a kérelemmel kapcsolatos nyilatkozataikat megtenni.
Amennyiben a fizetésképtelenség tárgyában való döntéshez további okiratok, nyilatkozatok szükségesek, a bíróság
legfeljebb 5 napos határidõvel újabb meghallgatást tûz ki. Az adósnak a meghallgatáson arról is nyilatkoznia kell, hogy 
a rendkívüli moratórium idõszaka alatt keletkezõ és esedékessé váló fizetési kötelezettségek teljesítésére az adós
vagyona elõreláthatólag fedezetet nyújt-e. Amennyiben az adós a nyilatkozattételt elmulasztja vagy nemlegesen
nyilatkozik, a bíróság soron kívül végzést hoz a rendkívüli moratórium megszüntetésérõl. A végzés ellen külön
fellebbezésnek van helye. A jogerõs végzést a bíróság a Cégközlönyben soron kívül közzéteszi.
(8) A bíróság hitelezõ kérelmére indult eljárásban az adós fizetésképtelensége tárgyában a meghallgatáson vagy
legkésõbb az elsõ meghallgatást követõ 15 napon belül dönt. A bíróság a végzést a feleknek a meghallgatáson vagy
külön kézbesítõ útján kézbesíti. Az adós felszámolását elrendelõ végzés jogerõre emelkedését követõen a bíróság egy
munkanapon belül intézkedik a 28. § (1) bekezdése szerinti végzés Cégközlönyben külön jogszabályban
meghatározott módon történõ közzétételérõl. A Cégközlönyben történõ közzétételre a Cégközlöny honlapján napi
feltöltéssel kerül sor.
(9) Ha az adós nem fizetésképtelen, az eljárást soron kívül megszüntetõ végzésben rendelkezni kell a rendkívüli
moratórium megszûnésérõl. A bíróság soron kívül intézkedik a jogerõs végzés Cégközlönyben történõ közzétételérõl.
A közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A rendkívüli moratórium a végzés
közzétételével megszûnik, kivéve ha az adós ellen folyamatban lévõ másik felszámolási eljárásban a bíróság rendkívüli
moratóriumról végzést tett közzé.
(10) A felszámolást elrendelõ végzésnek utalnia kell arra is, és a közzétételnek tartalmaznia kell azt is, hogy az eljárás
olyan, a Kormány által rendeletben nemzetgazdaságilag kiemeltnek nyilvánított gazdálkodó szervezet ellen folyik,
amelynek esetében a jelen törvény 68–70. §-át is alkalmazni kell. A felszámolást elrendelõ végzésben a bíróság
a rendkívüli moratóriumot a felszámolást elrendelõ végzés közzétételétõl számított 90 napos idõtartamra
meghosszabbítja, amit a 28. § (2) bekezdés szerinti közzétételnek tartalmaznia kell. A felszámolás kezdõ idõpontját
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követõen a rendkívüli moratóriumra vonatkozó rendelkezéseket a felszámolás szabályaira tekintettel, megfelelõen
alkalmazni kell; a rendkívüli moratórium nem érinti az állami felszámoló felszámolási eljárás szerinti jogait és
kötelezettségeit, így az állami felszámolónak a 47. § szerinti felmondási, illetve elállási jogát sem.
(11) Az 5. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy tájékoztatást csak a felszámoló adhat. A tájékoztatás
megtagadható, amennyiben és ameddig az az eljárás célját [68. § (2) bekezdés] veszélyeztetné. A 39. § (3) bekezdés
azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a felszámoló a tájékoztatást megtagadhatja, amennyiben és ameddig az az
eljárás célját (68. § (2) bekezdés) veszélyeztetné.
(12) A 36. § (1) bekezdés és a 38. § (3) bekezdés azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a felszámolás kezdõ idõpontja
helyett a rendkívüli moratórium közzétételének idõpontja irányadó a hitelezõi követelések beszámíthatóságára.
(13) Amennyiben a felszámolást a bíróság elrendeli, a rendkívüli moratórium idõszaka alatt keletkezett és esedékessé
vált, a (3) bekezdésben felsorolt, még ki nem fizetett tartozásokat az állami felszámoló az 57. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti felszámolási költségek részeként egyenlíti ki.
(14) Az állami felszámoló díjának megállapításakor a bíróság azzal az eltéréssel alkalmazza az 59. §-ban foglaltakat,
hogy a felszámolás jogerõs elrendelése elõtti ideiglenes vagyonfelügyelõ tevékenység munkaterhével arányosan
a díjat magasabb összegben állapítja meg. A díjat az adós viseli, melyet az 57. § (2) bekezdés g) pontja szerinti
felszámolási költségként kell elszámolni és megfizetni.
(15) Amennyiben a 68. § (2) bekezdés hatálya alá esõ adós felszámolásának kezdõ idõpontját követõen a Ptk. 685/B. §
szerinti többségi befolyása alatt álló, belföldi székhelyû gazdálkodó szervezet ellen felszámolási eljárás indul, az eljárás
lefolytatására a 68. §-ban, e §-ban és a 70. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.”

(5) A Cstv. a következõ 70. §-sal egészül ki:
„70. § (1) A 68. § (2) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet felszámolásának elrendelése esetén az állami
felszámolónak az adós vagyonát a 68. § (1) bekezdése szerinti tevékenység, illetve az annak folytatásához fûzõdõ
közérdek érvényesítésének figyelembe vételével kell kezelnie. Az adós vagyonának értékesítésekor meg kell kísérelnie
az ingatlan- és ingó vagyont, az ezek hasznosításával összefüggõ immateriális javakat mûködõ üzemként,
a forgalomban elérhetõ legmagasabb áron értékesíteni.
(2) Amennyiben az eljárás céljának [68. § (2) bekezdés] elérése érdekében szükséges, a felszámoló az adós vagyonát
nem nyilvánosan értékesíti. A felszámoló maga választja meg a nem nyilvános értékesítés módját (különösen zártkörû
pályázat, közvetlen tárgyalás). A felszámoló a nem nyilvános értékesítésrõl szóló döntésérõl és a nem nyilvános
értékesítés módjáról elõzetesen nem köteles tájékoztatást nyújtani a hitelezõknek, de a döntésének indokait, továbbá
az egyes ajánlatokat köteles írásban rögzíteni közjegyzõ bevonásával.
(3) Amennyiben a felszámoló az adós vagyonát nem nyilvánosan értékesíti, a felszámoló köteles az értékesítendõ
vagyon, illetve vagyonrész vonatkozásában elõzetesen legalább három független értékbecslõ szakértõtõl származó
értékbecslést beszerezni. A vételár nem lehet alacsonyabb, mint az értékbecslésekben foglalt összegek számtani
átlaga.
(4) A nem nyilvános értékesítés eredményeként megkötött szerzõdésben foglalt vételárat, továbbá az értékesített
vagyonrész leírását a felszámoló a szerzõdés megkötését követõ 5 munkanapon belül a Cégközlönyben és honlapján
közzéteszi.
(5) A felszámoló nem nyilvános értékesítésrõl és az értékesítés módjáról hozott döntése ellen kifogás nem
terjeszthetõ elõ. Ez a rendelkezés nem érinti a 49. § (5) bekezdésében foglalt keresetindítási jogot azzal, hogy
a keresetindítási határidõ a (4) bekezdés szerinti közzétételtõl számítandó.
(6) Nem nyilvános értékesítés esetén a 49. § (1) és (2) bekezdése, a 49/A. § és a 49/B. § nem alkalmazandó.
(7) A felszámoló az elõvásárlásra jogosulttal elõzetesen közli, hogy az elõvásárlási joggal érintett vagyonrész nem
nyilvánosan kerül értékesítésre. A felszámoló a nem nyilvános értékesítésen kapott ajánlatot köteles közölni az
elõvásárlásra jogosulttal. Az elõvásárlásra jogosult elõvásárlási jogának gyakorlásáról haladéktalanul köteles dönteni
és döntésérõl a felszámolót tájékoztatni. Az elõvásárlásra jogosult a vagyonrész (dologösszesség) egészére vonatkozó
ajánlat tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el.”

5. § A Cstv. a következõ 83. §-sal egészül ki:
„83. § E törvénynek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásának és
felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggõ törvénymódosításokról szóló törvénnyel
(a továbbiakban: Kcstm.) megállapított 65. § (1) és (3) bekezdését, valamint az állami felszámolóra, annak
kötelezettségeire, iratátadási és adatszolgáltatási feladataira, továbbá a felszámoló és a felszámolóbiztos
bírságolhatóságára vonatkozó rendelkezéseit a Kcstm. hatálybalépésekor már elrendelt csõdeljárások és jogerõsen
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elrendelt felszámolások esetében is alkalmazni kell, ha a kormányrendelet kiadására vonatkozó 65. § (2) bekezdés
szerinti határidõ letelt, de még nem került sor csõdeljárásban az egyezségi tárgyalások lezárására, felszámolási
eljárásban pedig egyezségkötésre vagy a felszámolási zárómérleg bírósághoz történõ benyújtására. A Kormány
ezekben az esetekben a Kcstm. hatályba lépését követõ 30. napig hirdetheti ki a 65. § (1) bekezdése szerinti rendeletet.
A 66. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felmentett felszámoló díjazását a bíróság az addig
elvégzett tevékenységével, munkaterhével arányosan határozza meg, az állami felszámoló díját pedig ezzel arányosan 
csökkenti. A felmentett felszámolót megilleti továbbá az általa lefolytatott értékesítések után a 49/D. § szerinti
díjbevétel és az 59. § (1) bekezdése és (4) bekezdése szerinti arányos díjhányad.”

6. § A Cstv. 84/A. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és a § jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik:
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezeteket, és azon belül a 68–70. § szerinti
gazdálkodó szervezeteket rendeletben meghatározza, valamint rendeletben kijelölje a 66. § (2) bekezdése szerinti
állami felszámolót,
b) meghatározza a 65. § (1) bekezdése és 68. § (2) bekezdése szerinti rendelet kiadásával összefüggõ
kormány-elõterjesztés kötelezõ elemeit,
c) rendeletben meghatározza a 66. § (2) bekezdése szerinti állami felszámoló adatai nyilvántartásba vételével és
az állami felszámoló hatósági ellenõrzésével összefüggõ eljárási szabályokat.”

7. § (1) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 21. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Amennyiben a munkáltató saját magával szemben csõdeljárás, vagy felszámolási eljárás lefolytatását kéri, úgy
errõl a szakszervezetet – legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejûleg – csak tájékoztatni kell.”

(2) Az Mt. 23. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szakszervezet a 21. § (4) bekezdésében foglalt munkáltatói intézkedés esetén kizárólag abban az esetben
terjeszthet elõ kifogást, amennyiben a munkáltató a tájékoztatást elmulasztja. Az ilyen kifogás azonban az intézkedés
végrehajtását – a csõdeljárás, illetve felszámolási eljárás céljaira és sajátosságaira tekintettel – nem érinti.”

(3) Az Mt. 65. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a munkáltató saját magával szemben csõdeljárás, vagy felszámolási eljárás lefolytatását kéri, úgy
errõl az üzemi tanácsot – legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejûleg – csak tájékoztatni kell.”

(4) Az Mt. a következõ 85/C. §-sal egészül ki:
„85/C. § (1) Felszámolási eljárásban a 40/A. §, a 85/A. § (2)–(6) bekezdése, valamint a 89. § (4) bekezdése nem
alkalmazandó.
(2) Amennyiben a felszámolás keretén belül a felszámolási vagyon értékesítése során olyan átruházás történik, amely
megfelel a 85/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, úgy a 85/B. § (1) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy a felszámolás alatt álló átadó munkáltató és az átvevõ munkáltató a 85/B. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott tájékoztatást a felszámolási eljárás sajátosságaira tekintettel az átruházás elõtt
megfelelõ idõben köteles megadni a munkáltatónál képviselettel rendelkezõ szakszervezet, szakszervezet hiányában
az üzemi tanács, üzemi tanács hiányában a nem szervezett munkavállalók képviselõibõl létrehozott bizottság részére.”

(5) Az Mt. a következõ 211/A. §-sal egészül ki:
„211/A. § E törvénynek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek
csõdeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggõ törvénymódosításokról szóló
törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést követõen kezdeményezett csõdeljárásokban és felszámolási 
eljárásokban kell alkalmazni.”

8. § (1) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 
28. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 65. §-a szerint nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségûnek minõsített gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: kiemelt jelentõségû
gazdálkodó szervezet) felszámolási eljárása során létrejött, a kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vagy
vállalkozásrésze feletti irányításszerzést vagy irányításváltozást eredményezõ összefonódás esetén az engedély iránti
kérelmet a nyilvános ajánlati felhívás közzétételének, a szerzõdés vagy az irányítási jog megszerzésének idõpontjai
közül a legkorábbitól számított tizenöt napon belül kell benyújtani.”
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(2) A Tpvt. a következõ 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § (1) A 28. § (4) bekezdése szerinti összefonódás esetén a 29. §-ban foglaltak azzal az eltéréssel alkalmazandók,
hogy az irányításszerzõ az irányítási jogát a rendes üzletmenet folytatásához feltétlenül szükséges mértékben
a Gazdasági Versenyhivatal engedélyének megszerzése elõtt is gyakorolhatja.
(2) Ha a 28. § (4) bekezdése szerinti összefonódás engedélyezésére irányuló eljárás során az eljáró versenytanács
a 63. § (4) bekezdése alapján a 63. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról dönt, egyidejûleg a hatékony verseny
feltételeinek biztosítása, az összefonódás versenyre gyakorolt hátrányos hatásainak mérséklése érdekében – az
érintett vállalkozások érdekeire, a rendes üzletmenet folytathatóságának lehetõ legnagyobb mértékû biztosításának
érdekére is figyelemmel – az érdemi határozat meghozataláig terjedõ idõre az irányítási jog gyakorlását korlátozhatja,
feltételhez kötheti vagy arra vonatkozóan kötelezettséget írhat elõ (a továbbiakban együtt: irányításkorlátozó elõírás).
Az irányításkorlátozó elõírást sértõ bármilyen ügylet semmis.”

(3) A Tpvt. 30. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 28. § (4) bekezdése szerinti összefonódás esetén az engedély iránti kérelem elbírálásakor mérlegelni kell az
irányítási jogoknak a 29/A. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti gyakorlásából eredõen a versenyre gyakorolt hatásokat is. 
Határozatában a Gazdasági Versenyhivatal megállapítja azt is, hogy az irányításszerzõ irányítási jogainak gyakorlása
megfelelt-e a 29/A. §-ban és az esetleges irányításkorlátozó elõírásban foglaltaknak.”

(4) A Tpvt. 63. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Vállalkozások összefonódásának ellenõrzése során az eljárást befejezõ döntést a hiánytalan kérelem, illetve
a hiánypótlás beérkezését követõ naptól számított
a) negyvenöt napon belül kell meghozni, amennyiben
aa) a 23. § és 25. § értelmében nem jön létre összefonódás, vagy
ab) az összefonódás a 24. § szerinti értéket nem éri el, vagy
ac) az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg;
b) az a) pontban nem említett esetekben
ba) a 28. § (4) bekezdése szerinti esetben három hónapon belül,
bb) minden egyéb esetben négy hónapon belül
kell meghozni.”

(5) A Tpvt. 63. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az ügyintézési határidõ indokolt esetben
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetekben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetekben két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal,
c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben legfeljebb két hónappal,
d) a (3) bekezdés a) pontja esetében húsz nappal,
e) a (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti esetben legfeljebb húsz nappal,
f) a (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben legfeljebb két hónappal
meghosszabbítható.”

(6) A Tpvt. a következõ 95/A. §-sal egészül ki:
„95/A. § E törvénynek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásának
és felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggõ törvénymódosításokról szóló törvénnyel
megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést követõen kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.”

9. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelete
a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § l) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:
1. nukleáris termék: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete „0 kategóriájában” szereplõ termékek,
2. nukleáris kettõs felhasználású termék: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete 1–9. kategóriáiban felsorolt
a 200–299 végzõdésû sorszámok alatt szereplõ termékek,
3. nukleáris transzfer: a 428/2009/EK tanácsi rendelet IV. melléklete II. részében felsorolt NSG technológia tételnek az
Európai Unió vámterületén belüli átadása,
4. nukleáris fegyverrel rendelkezõ ország: azon ország, amely 1967. január 1-jét megelõzõen nukleáris
robbanószerkezetet elõállított és felrobbantott.

2. § (1) Nukleáris termékeknek nukleáris fegyverrel nem rendelkezõ országba történõ kivitelének egyedi
exportengedélyezésére irányuló eljárásban az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) szakhatósági
állásfoglalásában a hozzájárulás megadásához az alábbi feltételek teljesülését vizsgálja:
a) az importáló ország minden békés célú nukleáris tevékenysége a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség

(a továbbiakban: NAÜ) teljes körû biztosítéki ellenõrzése alatt áll, kivéve a Nukleáris Szállítók Csoportja által
jóváhagyott felmentéseket;

b) az importáló ország hatáskörrel rendelkezõ állami szerve írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a nukleáris
terméket, továbbá minden, e termék felhasználásával elõállított további nukleáris terméket:
ba) nem használja fel nukleáris fegyverek és más nukleáris robbanószerkezetek elõállítására;
bb) aláveti – azok fennmaradásának teljes idõtartamára – a NAÜ Alapokmányában meghatározott

biztosítékoknak;
bc) fizikai védelem alá helyezik a jogtalan hozzáférés és felhasználás megakadályozása céljából olyan módon,

hogy a védelem mértéke kielégítse a NAÜ erre vonatkozó ajánlásait; 
c) az importáló ország hatáskörrel rendelkezõ állami szerve írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pontban

meghatározott termék reexportja esetén a ba)–bc) alpontban meghatározott feltételek teljesítését kiköti és az
OAH külön hozzájárulását kéri, ha nem követeli meg az export engedélyezésének feltételeként, hogy a fogadó
ország teljes nukleáris tevékenysége a NAÜ biztosítéki ellenõrzése alatt álljon; továbbá

d) az importáló ország hatáskörrel rendelkezõ állami szerve írásban kötelezettséget vállal arra, hogy az OAH külön
hozzájárulását kéri urándúsító létesítmények, üzemanyag-újrafeldolgozó létesítmények és nehézvíz-elõállító
létesítmények, fõbb berendezések és technológia reexportjához, azok felhasználásával készült termékek
exportjához, valamint nehézvíz vagy a fegyvertisztaságú nukleáris anyagok reexportjához.

(2) Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti fizikai védelem mértékét, valamint a szállítás során a felelõsség átadásának 
helyét a szállító és fogadó közötti megállapodásban írásban kell rögzíteni.

(3) Urándúsító létesítményeknek vagy a hozzájuk kapcsolódó technológiának nukleáris fegyverrel nem rendelkezõ
országba való kivitele esetén a fogadó ország hatáskörrel rendelkezõ állami szervének arra is kötelezettséget kell
vállalnia, hogy sem az importált létesítményt, sem bármely más, e technológián alapuló létesítményt nem tervez, és
nem mûködtet 20%-nál nagyobb dúsítású urán termelésére az OAH hozzájárulása nélkül. Az OAH hozzájárulásáról
a NAÜ-t tájékoztatni kell.
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3. § Nukleáris termékek nukleáris fegyverrel rendelkezõ országba történõ kivitelének engedélyezésére irányuló eljárásban
a szakhatósági hozzájárulás megadásához az OAH a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontjában leírt feltételek teljesülését
vizsgálja.

4. § Nukleáris kettõs felhasználású termékeknek nukleáris fegyverrel nem rendelkezõ országba történõ kivitelének egyedi
exportengedélyezésére irányuló eljárásban az OAH szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulás megadásának
feltétele, hogy az importáló ország illetékes állami szerve írásban kötelezettséget vállaljon az alábbiakra:
a) a termékeket vagy azok másolatát nem használja fel nukleáris fegyverek és más nukleáris robbanószerkezetek

elõállítására; és
b) a termékeket vagy azok másolatát nem használja fel nukleáris üzemanyagciklushoz tartozó, biztosítéki ellenõrzés

alatt nem álló tevékenységben; vagy
c) amennyiben az exportengedélyezési rendszere nem követeli meg az a) és b) pontban elõírt feltételek teljesülését,

az importált termékeket vagy a termékek másolatát nem reexportálja, továbbá nem adja át harmadik félnek az
OAH írásbeli hozzájárulása nélkül.

5. § A nukleáris kettõs felhasználású termékek nukleáris fegyverrel rendelkezõ országba történõ kivitelének
engedélyezésére irányuló eljárásban a szakhatósági hozzájárulás megadásához az OAH a 4. § c) pontjában leírt
feltételek teljesülését vizsgálja.

6. § Az OAH szakhatósági állásfoglalás kiadásakor vizsgálja a Végfelhasználói Nyilatkozat meglétét és annak tartalmát.

7. § (1) A nukleáris transzfer engedély iránti kérelem esetében az OAH szakhatósági állásfoglalás kialakítása során a 2–6. §,
valamint a 9. § rendelkezései alkalmazásával jár le.

(2) A nukleáris transzfert megelõzõen a magyarországi szerzõdõ félnek írásban be kell jelentenie a szállításra vonatkozó
szerzõdés megkötésének tényét az OAH-nak. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szállítandó termék megnevezését,
mennyiségét, értékét, tervezett felhasználási helyét, valamint a szállítás tervezett idõpontját.

8. § (1) Az OAH a nukleáris termékek és nukleáris kettõs felhasználású termékek kivitelére, valamint a nukleáris transzferre
vonatkozó szakhatósági állásfoglalásának kialakítása során az alábbi feltételek teljesülését is vizsgálja:
a) a szállítás összhangban van-e azon nukleáris exportellenõrzéssel foglalkozó nemzetközi rendszerek irányelveivel,

amelyekhez a Magyar Köztársaság csatlakozott,
b) a szállítás nincs-e ellentétben a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló célkitûzéssel, és
c) a fogadó ország gyakorlata összhangban van-e a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló

nemzetközi erõfeszítésekkel.
(2) Az OAH a szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulást nem adja meg, amennyiben az (1) bekezdésben foglalt

feltételek valamelyike nem teljesül.
(3) Az OAH a nukleáris exportengedély visszavonását kezdeményezi, ha az importáló ország a 2–6. §-ban foglaltak alapján

vállalt kötelezettségeit megszegi. A kivitel ebbe az országba mindaddig nem engedélyezhetõ, amíg az importáló
ország a vállalt kötelezettségeinek eleget nem tesz.

9. § (1) Az OAH a nukleáris termékek Nemzetközi importigazolásához szükséges szakhatósági állásfoglalásának kialakítása
során megvizsgálja, hogy a hazai végfelhasználó mindenben megfelel-e a NAÜ Alapokmányában meghatározott
biztosítéki követelményeknek, valamint a 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek.

(2) Amennyiben a nukleáris termékek vagy a nukleáris kettõs felhasználású termékek Magyar Köztársaság területére
történõ behozatalához az exportáló ország a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tartalmú állami
kötelezettségvállalást kér, annak kiadására az OAH jogosult. Ehhez – jogszabályban meghatározott hatáskörében
eljárva – az OAH megvizsgálja, hogy a hazai végfelhasználó mindenben megfelel-e a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
feltételeknek.

(3) A (2) bekezdés alapján kiadott állami kötelezettségvállalás esetében az OAH ellenõrizheti a vállalt kötelezettségek
teljesülését.
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10. § A nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékeknek behozatala, kivitele és transzferje megtörténtét követõ
nyolc napon belül a magyarországi szerzõdõ félnek e tényrõl a termék megnevezése, mennyisége, a tervezett
felhasználás helye, valamint a szállítás dátuma feltüntetésével írásban tájékoztatnia kell az OAH-t.

11. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek nukleáris fegyverrel nem rendelkezõ országba történõ exportjának
engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettõs
felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában és
8. §-ában meghatározott feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek exportjának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása
kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról
szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ában és 8. §-ában meghatározott feltételek teljesültek-e – az Országos
Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(5) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris kettõs felhasználású termékek exportjának engedélyezésére irányuló
eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi
forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ában, 5. §-ában és 8. §-ában meghatározott
feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(6) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek Magyarország területérõl az Európai Unió másik tagállamába, illetve
az Európai Unió másik tagállamának területérõl Magyarországra történõ szállításának és a nukleáris kettõs
felhasználású termékek Magyarország területérõl az Európai Unióba történõ szállításának az engedélyezésére
irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek
nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 7. §-ában és 8. §-ában
meghatározott feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.”

12. § Hatályát veszti:
a) a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló

263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet, valamint
b) az egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidõ-számítással összefüggésben történõ

módosításáról szóló 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (60) bekezdése.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

14. § E rendeletet a hatálybalépését követõen indult eljárásokra kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet a kettõs felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó
közösségi ellenõrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 145/2011. (VII. 27.) Korm. rendelete
a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A biztonsági okmányok vonatkozásában a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: Szakszolgálat) látja el:)
„d) a biztonsági okmányok védelmének hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatokat.”

(2) A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az 1. számú melléklet I. részében meghatározott biztonsági okmányok tekintetében a Szakszolgálat
okmányvédelmi rendszertervet nem készít. Ezen okmányok esetében a Szakszolgálat átveszi és kezeli az Európai Unió
biztonsági követelményeinek megfelelõ minõsítési jelölésû – a biztonsági okmányok védelmére, elõállítására
vonatkozó – adatokat és dokumentumokat (a továbbiakban: EU minõsített specifikációk). Az EU minõsített
specifikációkban az elõállítók számára egyértelmûen nem meghatározott kérdésekben a Szakszolgálat állásfoglalása
az irányadó. A Szakszolgálat a kibocsátó és az elõállító részére az európai uniós elõírásokban nem szabályozott,
de okmányvédelmi szempontból indokolt további követelményeket határozhat meg.”

2. § (1) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A biztonsági okmányt 
a) olyan kémiai, technológiai, technikai, valamint adminisztratív védelemmel kell ellátni, amely megfelelõ szinten
biztosítja az okmány hamisítás elleni védelmét, a hamisítások gyors felismerését és
b) az elõállítás megkezdésétõl a kibocsátás végleges megszüntetéséig a szigorú számadási kötelezettség alá esõ
bizonylatokra vonatkozó elõírások szerint kell kezelni.”

(2) A Korm. rendelet 5. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A megfelelõ okmányvédelmi kategóriába már besorolt okmány védelmi szintjének módosítására irányuló
kibocsátói szándék esetén a kibocsátó a kibocsátót irányító vagy felügyelõ miniszter jóváhagyásával az általa vállalt új
kategóriára vonatkozó nyilatkozatot nyújthat be a miniszterhez címezve a Szakszolgálatnál. A nyilatkozat
benyújtásának napjától a kibocsátó, az elõállító és a Szakszolgálat a nyilatkozatban megjelölt védelmi szint
figyelembevételével jár el.”

3. § A Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az új, vagy a megújuló biztonsági okmány elõállítását megelõzõen a kibocsátó köteles az okmány elõállítását
a Szakszolgálattal engedélyeztetni. A kibocsátó – amennyiben minisztériumi irányítás vagy felügyelet alá tartozik – az
eljárás megindítása elõtt köteles az irányítását (felügyeletét) ellátó minisztert tájékoztatni a biztonsági okmány
tervezett kibocsátásáról.
(2) Az engedélykérelemhez csatolni kell a biztonsági okmány formatervét, pontos szövegét, nemzetközi
egyezményekhez kapcsolódó okmányoknál az okmányra vonatkozó egyéb elõírásokat, valamint az okmányra
vonatkozó adminisztratív védelmi elõírások tervezetét. A kibocsátó köteles nyilatkozni arról, hogy a kibocsátásra
kerülõ biztonsági okmányra vonatkozik-e európai uniós elõírás, illetve hogy milyen jogszabály alapján kerül
rendszeresítésre az adott okmány.
(3) Az 1. számú melléklet II. és III. részében felsorolt, és „A” vagy „B” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági
okmányok okmányvédelmi rendszertervét a Szakszolgálat készíti el. Az 1. számú melléklet II. része alatti biztonsági
okmányok esetében figyelembe kell venni a vonatkozó európai uniós elõírásokat. 
(4) Az 1. számú melléklet II. és III. része szerinti biztonsági okmányok vonatkozásában a kibocsátó gondoskodik
a biztonsági okmány okmányvédelmi tervének az okmányvédelmi rendszertervben meghatározottak alapján történõ
elkészíttetésérõl. A Szakszolgálat által készített okmányvédelmi rendszerterv egy éven túl csak a Szakszolgálat
engedélyével használható fel okmányvédelmi terv elkészíttetéséhez. 
(5) A Szakszolgálat a biztonsági okmány okmányvédelmi tervét, valamint a benyújtott mintaokmányokat vagy
látványtervet elbírálja és az elõállítást okmányvédelmi szempontból engedélyezi. Az engedélyezés során
a Szakszolgálat új védelmi elemek beépítését, az elõállítási technológia módosítását elõírhatja, vagy arra javaslatot
tehet.
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(6) Az 1. számú melléklet I. része alatti biztonsági okmányoknál – amennyiben erre az európai uniós elõírások
lehetõséget biztosítanak – a Szakszolgálat jogosult az EU minõsített specifikációkban elõírtakon túl új védelmi elemek
elõírására. Ezen okmányok esetében az engedélykérelemmel egyidejûleg mintaokmány benyújtása kötelezõ, az
elõállítás engedélyezése az EU minõsített specifikációban meghatározott, valamint a Szakszolgálat által elõírt további
követelmények meglétének, megfelelõségének vizsgálatán alapul.  
(7) Az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében a Szakszolgálattal az érvényesítés, illetve
a kitöltés eszközeit is engedélyeztetni kell.
(8) Olyan „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében, amelyre uniós elõírások is vonatkoznak
vagy amelynek védelméhez nemzetbiztonsági érdek fûzõdik, az okmányvédelmi terv elkészítését a Szakszolgálat saját 
hatáskörébe vonhatja. Az okmányvédelmi terv elkészítése során ki kell kérni a kibocsátó véleményét.
(9) „C” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében a Szakszolgálat nem készít okmányvédelmi
rendszertervet. Ebben az esetben a kibocsátó az elõállító részére saját hatáskörben határozza meg az okmányvédelmi
terv elkészítéséhez szükséges adatokat és szempontokat. 
(10) Az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok ellenõrzésére vonatkozó szempontokat
– a kibocsátó igénye esetén – a Szakszolgálat határozza meg.”

4. § A Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6/A. § (1) Ha a kibocsátó az új biztonsági okmányt már az elõtt tervezi kibocsátani, hogy az bekerült volna az 1. számú
mellékletbe, akkor sürgõs esetben a Szakszolgálatnál benyújtandó, de a miniszterhez címzett nyilatkozatot terjeszthet
elõ arra vonatkozóan, hogy – önkéntes vállalása alapján – az új okmányra nézve is alkalmazza e rendelet elõírásait.
(2) A nyilatkozat benyújtásának napjától a kibocsátó, az elõállító és a Szakszolgálat az (1) bekezdés szerinti új okmány
tekintetében – annak az 1. számú mellékletbe való felvételét megelõzõen is – e rendelet elõírásai szerint jár el.”

5. § A Korm. rendelet 6/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben – az okmányvédelmi kategóriába sorolást megállapító miniszteri 
döntést követõen – a Szakszolgálat az okmányvédelmi terv és az új okmány adott kategóriának való megfelelõségét
vizsgálja és állapítja meg.”

6. § A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Biztonsági okmány, illetve az annak elõállításához szükséges okmányalkatrészek elõállításával csak olyan szervezet
bízható meg, amely – a kibocsátó ellenõrzése alapján – rendelkezik)
„a) az 1. számú melléklet I. része alatti biztonsági okmányok esetében az EU minõsített specifikációban, az 1. számú
melléklet II–III. része alatti biztonsági okmányok esetében pedig a Szakszolgálat által elkészített okmányvédelmi
rendszertervben meghatározott elõírások teljesítéséhez szükséges mûszaki, technikai, technológiai feltételekkel,”

7. § (1) A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elõállító az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok elõállításának megkezdésérõl
tájékoztatja a Szakszolgálatot.”

(2) A Korm. rendelet 8. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A biztonsági okmány elõállítója köteles lehetõvé tenni, hogy a Szakszolgálat megbízottjai a 7. §-ban
meghatározott feltételek fennállását, a biztonsági okmány elõállítása biztonsági követelményeinek betartását
a helyszínen alkalomszerûen, továbbá az okmányban, vagy az okmányalkatrészekben lévõ védelmi elemek meglétét
és megfelelõségét rendszeresen ellenõrizzék.
(4) A kibocsátó köteles a kibocsátást megelõzõen a szakértõi tevékenységhez szükséges, a Szakszolgálat által
meghatározott darabszámú – tetszõleges minta-adatokkal megszemélyesített és a forgalomban használt
példányokkal mindenben egyezõ – biztonsági okmányt a Szakszolgálat részére átadni.
(5) Biztonsági okmány eredeti elõállítóval történõ, változtatás nélküli utángyártásához újabb engedély megkérése
nem kötelezõ, ugyanakkor az elõállító köteles azt az elõállítást megelõzõen a Szakszolgálatnak bejelenteni. Az így
elõállított biztonsági okmányból az elõállító bianco-mintaokmányokat, a kibocsátó pedig fiktív adatokkal
megszemélyesített mintaokmányokat köteles a Szakszolgálat részére átadni.”
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8. § A Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszter és a központi államigazgatási szerv vezetõje az irányítása vagy felügyelete alatt álló szervek és
szervezetek tekintetében koordinálják a biztonsági okmányok elõállításával és kibocsátásával kapcsolatos
tevékenységet. A Kormány által létrehozott testület feladatkörébe tartozó okmányok tekintetében a koordinációs
tevékenységet a testület látja el.”

9. § A Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § A biztonsági okmány adminisztratív védelmét biztosító eszközök, elõírások, és az ezekhez kapcsolódó
szabályrendszer meghatározása a kibocsátó szerv vagy szervezet vezetõjének a feladata. Amennyiben a kibocsátó
szerv vagy szervezet miniszteri irányítás vagy felügyelet alatt áll, a belsõ szabályozók a miniszter jóváhagyását
követõen adhatók ki.”

10. § A Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) E rendelet 1. számú mellékletének I. része 
a) (a vízumbélyeg vonatkozásában) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i
1683/95/EK tanácsi rendelet, valamint az azt módosító 2002. február 18-i 334/2002/EK tanácsi rendelet és
a 2008. július 24-i 856/2008/EK tanácsi rendelet,
b) (a vízum elhelyezésére szolgáló különlap vonatkozásában) az érintett tagállam által el nem ismert úti okmányok
birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló ûrlapok egységes formátumáról szóló,
2002. február 18-i 333/2002/EK tanácsi rendelet,
c) (a tartózkodási engedély vonatkozásában) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes
formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet és az azt módosító
380/2008/EK tanácsi rendelet,
d) (a vízumbélyeg vonatkozásában) a C(2010) 319 számú bizottsági határozat,
e) (a vízum elhelyezésére szolgáló különlap vonatkozásában) a C(2002) 3012 számú bizottsági határozat,
f) (a tartózkodási engedély vonatkozásában) a C(2002) 3069 számú bizottsági határozat,
g) (a tartózkodási engedély vonatkozásában) a C(2009) 3770 számú bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 
(2) E rendelet 1. számú mellékletének II. része
a) (a vasúti jármûvezetõi engedély, a kiegészítõ tanúsítvány és a kiegészítõ tanúsítvány hitelesített másolata
vonatkozásában) a mozdonyvezetõi engedélyeknek, a kiegészítõ tanúsítványoknak, a kiegészítõ tanúsítványok
hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetõi engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak
a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i
2010/36/EU bizottsági rendelet,
b) (a nemzetközi közúti árufuvarozási engedély vonatkozásában) a tagállamok területére vagy területérõl történõ,
illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló,
1992. március 26-i 881/92/EGK tanácsi rendelet,
c) (a jármûvezetõi igazolvány – közösségi engedéllyel történõ közúti árufuvarozáshoz – vonatkozásában)
a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a jármûvezetõi igazolvány létrehozása érdekében történõ
módosításáról szóló, 2002. március 1-i 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d) (a magánútlevél vonatkozásában) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzõire és
biometrikus elemeire vonatkozó elõírások mûszaki leírásainak megállapításáról szóló, 2006. június 28-i B(2006) 2909
bizottsági határozat,
e)  (a magánútlevél, valamint a hivatalos útlevelek – diplomata-, külügyi szolgálati, hajós szolgálati, szolgálati –
vonatkozásában)
ea) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzõire és biometrikus elemeire vonatkozó
elõírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet és
eb) a tagállamok által kiállított útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzõk és biometrika
szabványaira vonatkozó mûszaki elõírások megállapításáról szóló, 2005. február 28-i C(2005) 409 bizottsági határozat,
f) (a robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmánya vonatkozásában) a robbanóanyagok Közösségen belüli
szállítási okmányáról szóló, 2004. április 15-i 2004/388/EK bizottsági határozat,
g) (az Europass felsõoktatási oklevélmelléklet vonatkozásában) a képesítések és a szakmai alkalmasság
átláthatóságának egységes közösségi keretérõl szóló, 2004. december 15-i 2241/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat,
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h) (az úti okmányként kiadott, útlevelet helyettesítõ biztonsági okmányok vonatkozásában) az egy ideiglenes úti
okmány létrehozásáról szóló, 1996. június 25-i 96/409/KKBP tanácsi határozat, valamint
i) (a meghívólevél – magyarországi beutazáshoz és tartózkodáshoz – vonatkozásában) a meghívólevél,
a kötelezettségvállaló nyilatkozat és a szállás igazolására szolgáló harmonizált formanyomtatvány bevezetésérõl
szóló, 1998. december 16-i SCH/Com-ex(98)57 végrehajtó bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) E rendelet 1. számú mellékletének II. része
a) (az európai lõfegyvertartási engedély vonatkozásában) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenõrzésérõl
szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelvnek,
b) (a vezetõi engedély vonatkozásában) a vezetõi engedélyekrõl szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi
irányelvnek,
c) (a gépjármûvezetõi képesítési igazolvány vonatkozásában) az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást
végzõ jármûvek vezetõinek alapképzésérõl és továbbképzésérõl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és
a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. július 15-ei 2003/59/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d) (a gépjármû forgalmi engedély vonatkozásában) a jármûvek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról
szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelvnek, valamint    
e) (az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgára [EGT-állampolgár] számára
kiadott tartózkodási engedély, regisztrációs igazolás, az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával
rendelkezõ családtagjának tartózkodási kártyája, valamint az EGT-állampolgár és családtagja részére kiadott állandó
tartózkodási kártya vonatkozásában) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK,
a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK
irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
való megfelelést szolgálja.
(4) E rendelet 1. számú mellékletének II. része
a) (a magánútlevél, valamint a hivatalos útlevelek – diplomata-, külügyi szolgálati, hajós szolgálati, szolgálati –
vonatkozásában) az egységes formátumú útlevél bevezetésérõl szóló, 1981. június 23-i tanácsi állásfoglalással,
b) (a hat hónapnál hosszabb érvényességi idejû, rövid lejáratú útlevelek, valamint az úti okmányként kiadott, útlevelet
helyettesítõ biztonsági okmányok és a személyazonosító igazolvány vonatkozásában) az útlevelek és egyéb úti
okmányok biztonsági jeleirõl szóló, 2000. október 17-i 2000/C 310/01 tanácsi állásfoglalással,
c) (az európai lõfegyvertartási engedély vonatkozásában) az európai fegyvertartási engedélyrõl szóló, 1993. február
25-i 93/216/EGK bizottsági ajánlással, valamint
d) (a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa vonatkozásában) a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványáról szóló, 1998. június 4-i 98/376/EK tanácsi ajánlással
összeegyeztethetõ rendelkezéseket tartalmaz.”

11. § A Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(E rendelet 1. számú mellékletének II. része)
„f) (a vezetõi engedély vonatkozásában) a vezetõi engedélyekrõl szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.) 

12. § A Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. § (1) A Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében a „szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyébe a „szolgálatok
irányításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 10. és 11. pontja, 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és
jogosultságot igazoló okmányok cím 1.29., 1.80., 1.81., 1.84.–1.88., 1.91. pontja, 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi
és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.64., 1.65. és 1.67. pontjában az „(és ennek ideiglenes változata)” szövegrész,
1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre
jogosító igazolványai cím 2.11.–2.13. pontja és 2.30. pontja.
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14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A 11. § 2013. január 19-én lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 145/2011. (VII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 3. pontja helyébe a következõ pont lép:
„3. ideiglenes magánútlevél;” 

2. A Korm. rendelet 1. számú melléklet II. része a következõ 24. és 25. ponttal egészül ki:
„24. gépjármû-vezetõi képesítési igazolvány;
25. vasúti jármûvezetõi engedély, kiegészítõ tanúsítvány és a kiegészítõ tanúsítvány hitelesített másolata;”

3. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.22. pontja helyébe
a következõ pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.22. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kibocsátott egységes népegészségügyi igazolvány;”

4. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.26.–1.28. pontja
helyébe a következõ pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.26. a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állománya, továbbá egyes
kormánytisztviselõi, közalkalmazottai, az önkéntes tartalékosok részére rendszeresített szolgálati, munkáltatói
igazolványok, az ideiglenes szolgálati igazolvány, a nyugállományú katonák igazolványa, valamint a honvéd tiszt- és
tiszthelyettes jelöltek igazolványa;
1.27. a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal hatósági jogkörének gyakorlására jogosító honvédelmi, katonai
építésügyi, katonai építésfelügyeleti, munkavédelmi, tûzvédelmi, veszélyes katonai objektum felügyeleti,
környezetkárosító-gáz felügyeleti hatósági és szakhatósági igazolványok, továbbá a Magyar Honvédség
Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata hatósági feladatot ellátó honvéd-tisztifõorvosi, helyettes
honvéd-tisztifõorvosi, honvéd-tisztiorvosi, valamint a közegészségügyi-járványügyi felügyelõ igazolványai, illetve
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok igazolványai; 
1.28. hadkötelezettség bevezetését követõen behívás alapján szolgálatot teljesítõ hadköteles katona katonai
igazolványa;”

5. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.34. pontja helyébe
a következõ pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.34. a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya részére rendszeresített szolgálati igazolványok,
a nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazottai részére rendszeresített munkáltatói igazolványok, valamint
a nyugdíjas igazolványok;”

6. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.36. pontja helyébe
a következõ pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.36. a Belügyminisztérium, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek kormánytisztviselõi,
köztisztviselõi, közalkalmazotti és hivatásos állománya részére rendszeresített szolgálati és munkáltatói
igazolványok;”

7. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.38. pontja helyébe
a következõ pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.38. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiadott munkáltatói igazolványok;”
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8. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.47. és 1.48. pontja
helyébe a következõ pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.47. a köztársasági elnök által a Kormány tagjai részére, valamint a miniszterelnök által az államtitkárok,
a közigazgatási államtitkárok, valamint a helyettes államtitkárok részére kiállított, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium által kibocsátott vezetõi igazolványok;
1.48. az Országgyûlés Hivatala által kibocsátott képviselõi igazolványok;”   

9. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.51. pontja helyébe
a következõ pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.51. bizonyítvány, tanúsítvány érettségi vizsgáról;”

10. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.55. pontja helyébe
a következõ pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.55. az oktatási intézmények által kiállított bizonyítványok, bizonyítvány pótlapok;”

11. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.59. pontja helyébe
a következõ pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.59. Igazolvány könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl;”

12. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.94. és 1.95. pontja
helyébe a következõ pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.94. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatósági ellenõrzésre és intézkedésre feljogosított személyeinek
igazolványa;
1.95. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a fõvárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelõségei, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet által kiadott felügyeleti igazolványok;”

13. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.99. pontja helyébe
a következõ pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
 „1.99. a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ által kibocsátott szolgálati és munkáltatói igazolványok;”

14. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok címe a következõ
1.100.–1.123. ponttal egészül ki:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.100. a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által kiadott kormánytisztviselõi igazolvány;
1.101. Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságon dolgozó hatósági
személy igazolványa;
1.102. Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Kerületi
Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatalaiban dolgozó hatósági személy igazolványa;
1.103. Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságon dolgozó hatósági személy igazolványa;
1.104. Megyei Kormányhivatalok Földmûvelésügyi Igazgatóságon dolgozó hatósági személy igazolványa;
1. 105. a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott hatósági ellenõrzésre jogosító igazolvány;
1.106. adótanácsadói igazolvány;
1.107. okleveles adószakértõi igazolvány;
1.108. államháztartási belsõ ellenõri igazolvány;
1.109. környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági igazolvány;
1.110. biztonságtechnikai szerelõ igazolvány; 
1.111. tartályvizsgálói hatósági igazolvány;
1.112. motoros vízi sporteszköz bizonyítvány;
1.113. nemzetközi kedvtelési célú kishajó bizonyítvány;
1.114. belvízi hajóvezetõi bizonyítvány;
1.115. nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetõi bizonyítvány;
1.116. a felsõoktatási intézmények által kiadott leckekönyv;
1.117. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási
pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervei ellenõreinek igazolványa;
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1. 118. ideiglenes vezetõi engedély;
1. 119. nemzetközi gépjármûvezetõi engedély;
1. 120. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által kiállított mûködési nyilvántartási igazolvány;
1. 121. esélyegyenlõségi szakértõi bizonyítvány;
1.122. az Országos Tisztifõorvosi Hivatalban, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerveiben, továbbá kistérségi népegészségügyi intézeteiben dolgozó hatósági
személy igazolványa;
1.123. a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve által a külföldi fegyveres erõk és nemzetközi katonai
parancsnokságok részére kiállított igazolás és állományuk tagja részére kiállított igazolvány jogállásukról, kiváltságaik
és mentességeik igénybevételére;”

15. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési
engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.4–2.6. pontja helyébe a következõ pont lép:
(2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.4. belépési engedély a Belügyminisztérium épületébe;
2.5. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiadott belépési engedély;
2.6. belépési engedély a Nemzetgazdasági Minisztérium épületébe;”

16. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési
engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.8.–2.10. pontja helyébe a következõ pont lép:
(2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.8. belépési engedély a Nemzeti Erõforrás Minisztérium épületébe;
2.9. belépési engedély a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium épületébe;
2.10. belépési engedély a Vidékfejlesztési Minisztérium épületébe;”

17. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési
engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.18.–2.19. pontja helyébe a következõ pont lép:
(2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.18. az Országgyûlés Hivatala által kibocsátott belépési, valamint parkolási engedélyek;
2.19. belépési engedélyek a Kormány központi üdülõjébe;”

18. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési
engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.23. pontja helyébe a következõ pont lép:
(2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.23. a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. által kiadott igazolvány;”

19. A Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei,
belépésre jogosító igazolványai cím 2.24. pontja helyébe a következõ pont lép:
(2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
 „2.24. belépési engedély az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság épületébe,
valamint az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság által kiadott sajtóigazolvány;”

20. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési
engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.25. pontja helyébe a következõ pont lép:
(2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.25. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatali épületeibe belépésre jogosító igazolványok és belépési
engedélyek;”

21. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési
engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.31. pontja helyébe a következõ pont lép:
(2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.31. belépésre jogosító fényképes és ideiglenes belépõkártyák a Paksi Atomerõmû Zrt. fokozottan õrzött üzemi
területére;”

22. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési
engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.32.–2.34. pontja helyébe a következõ pont lép:
(2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.32. a repülõtér üzemben tartója által kibocsátott belépésre jogosító igazolványok a nemzetközi kereskedelmi
repülõterek zárt területére;
2.33. a repülõtér üzemben tartója által kibocsátott behajtási és útvonalengedélyek a nemzetközi kereskedelmi
repülõterek zárt területére; 
2.34. a nemzetközi kereskedelmi repülõtér zárt területén alkalmazott belterületi gépjármû-vezetõi engedélyek.”
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A Kormány 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelete
a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára 
és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a vízkárelhárítási célú tározók
a) kijelölésére, létesítésére, az érintett ingatlanok tulajdonosainak fizetendõ egyszeri térítésre,
b) üzemeltetésére, a tározó területén lévõ ingatlanok használatának korlátozására és igénybevételére,
c) által érintett ingatlanok használóinak az igénybevétel esetén történõ kártalanítására.

2. § (1) A vízkárelhárítási célú tározó létesítése iránti kérelem a vízilétesítmény létesítésére, valamint a földrészleteknek
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 21. § (4) bekezdése szerinti vízkárelhárítási
célú tározóként történõ kijelölésére és tározóba sorolására irányuló kérelmet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemnek a vízilétesítmény létesítésére irányuló részét a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon kell benyújtani.
A kérelemnek a vízkárelhárítási célú tározóként történõ kijelölésre irányuló részéhez
a) az érintett ingatlanok tulajdoni lapjának másolatát,
b) a helyszínrajzot,
c) az érintett ingatlanokat ábrázoló ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát, valamint
d) termõföld igénybevétele esetén a termõföld más célú hasznosítására vonatkozó jogerõs ingatlanügyi hatósági

engedélyt
kell mellékelni.

(3) Ha az ügyfél a vízkárelhárítási célú tározó létesítése iránti kérelemhez a (2) bekezdésben meghatározott adatokat nem
mellékeli, akkor a hatóság a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról
nyilvántartást vezetõ ingatlanügyi hatósághoz. 

(4) A meglévõ állandó vízborítású tározóknál, amennyiben a terület megvásárlásra vagy kisajátításra került, illetve kerül,
az (1) bekezdésben meghatározott kérelem csak az állandó vízborítással nem érintett és a kérelmezõ rendelkezése
alatt nem álló ingatlanokat tartalmazza.

(5) A vízügyi hatóságnak a földrészletek vízkárelhárítási célú tározóként történõ kijelölésérõl és tározóba sorolásáról,
valamint a kapcsolódó vízilétesítmény vízjogi létesítési engedélyérõl egy eljárásban kell döntenie.

3. § (1) A vízkárelhárítási célú tározó kijelölése során a (2)–(4) bekezdésben meghatározott szempontokat, illetve területi
adottságokat kell figyelembe venni, egyben vizsgálni kell a kijelölendõ terület geomorfológiai adottságait.

(2) A vízkárelhárítási célú tározónak árvíz- és belvízszint mentesítõ hatást kell elérnie az árvíz- és belvízvédelmi
szakaszokra, vízfolyásokra és csatornákra.

(3) Elõnyben kell részesíteni a kijelölés során:
a) a vízfolyás torkolatában lévõ szögleteket (deltákat),
b) az elöntéssel okozott kár csökkentése érdekében az alacsony fajlagos értékû területeket,
c) a beépítésre nem szánt területeket, valamint
d) az idõszakos vízborítást tûrõ mûvelési ágú területeket.

(4) Lehetõleg ne érintsen a kijelölendõ terület:
a) védett természeti területet, NATURA 2000 területet,
b) nyomvonalas létesítményt,
c) régészeti lelõhelyet, mûemléket, mûemléki területet, valamint
d) honvédelmi célokat szolgáló ingatlanokat.

4. § A Vgtv. 21/C. § (1) bekezdése szerinti egyszeri térítést a beruházási költségek terhére kell biztosítani. A megfizetés
érdekében a beruházó intézkedik az ingatlanügyi hatóság jogi jelleg feljegyzése tárgyában született határozatának
jogerõre emelkedését követõ 90 napon belül az egyszeri térítésnek egy összegben, a jogosult nevére és címére, vagy
az általa megjelölt fizetési számlára történõ kifizetésérõl.
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5. § A vízkárelhárítási célú tározók üzemeltetése a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet és a vizek hasznosítását, 
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó mûszaki szabályokról
szóló miniszteri rendelet elõírásai szerint készített üzemeltetési szabályzat alapján történik.

6. § (1) A vízkárelhárítási célú tározó árvízi és belvízi szabályozási célú igénybevételét a vizek kártételei elleni védekezés
szabályairól szóló kormányrendelet szerint az Országos Mûszaki Irányító Törzs rendeli el, az elõzetesen elfogadott
üzemelési szabályzat alapján, az abban meghatározott feltételek figyelembevételével.

(2) Az igénybevétel várható idejérõl, valamint az elöntés mértékérõl az elrendelést követõen a vízkárelhárítási célú tározó
kezelõje azonnal értesíti az érintett települések polgármestereit a megyei védelmi bizottságokon keresztül.

7. § (1) A vízkárelhárítási célú tározó területéhez tartozó ingatlan használójának az árvízi és belvízi szabályozási célból történt
igénybevétellel okozott kárt a kezelõnél a kár bekövetkeztétõl számított 30 napon belül kell bejelentenie.

(2) A bejelentés alapján a kár mértékét a kezelõ által felkért, az igazságügyi szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõ
állapítja meg.

(3) Nem kell figyelembe venni a kárnak azt a részét, amely a károsultnak biztosítási szerzõdés alapján megtérül.
(4) Mezõgazdasági mûvelés alatt álló területeken a növénytermelésben és a gyepgazdálkodásban keletkezett károk

esetén a következõket kell figyelembe venni:
a) a károsodott növényfajnak, gyepnek, illetõleg – ha a terület az elöntés miatt nem volt mûvelhetõ – az ingatlan

mûvelési ágának elöntési kártól mentes elõzõ három évi, egy hektárra jutó termelõi, ennek hiányában értékesítési, 
illetve nyilvántartási áron számított átlagos üzemi hozamértékét, csökkentve az elöntés miatt elmaradt ráfordítás
– ugyanazon három év átlagában számított – közvetlen költségeivel;

b) a talajjavítás és talajvédelem körében kizárólag az üzemi meliorációs mûvek és mûtárgyak helyreállítási költségét.
(5) Erdõgazdasági mûvelés alatt álló területeken az erdõállományban keletkezett károk esetén a következõket kell

figyelembe venni:
a) fiatal állományok esetén az elöntés miatt bekövetkezõ részleges vagy teljes állománypusztulás során az

erdõfelújítás költségét, beleértve a sérült állományrészek eltávolításának költségét is, illetve az állomány korától
függõ elmaradt hasznot és a növedékkiesés ellenértékét;

b) befejezett korú állományok esetén az elöntés miatt kipusztult vagy sérült faanyag piaci áron számolt ellenértékét
és annak az a) pont szerint részletezett költségeit;

c) az erdõgazdálkodást szolgáló létesítményben (feltáró utak, azok mûtárgyai, vízelvezetõ árkok) keletkezett kárt és
a létesítmény helyreállításának költségét.

(6) A kártalanítás összegét – és az igazságügyi szakértõ díját – a védekezési költségek terhére kell biztosítani.
A kártalanításnak a jogosult nevére és címére, vagy az általa megjelölt fizetési számlára egy összegben történõ
kifizetésérõl – ha a jogosult az igazságügyi szakértõ által megállapított kártalanítás összegét nem vitatja – a kezelõ
a kártalanítás forrásának rendelkezésre állását követõ 30 napon belül gondoskodik.

8. § (1) Ez a rendelet 2011. augusztus 15-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésekor vízjogi létesítési engedéllyel már rendelkezõ vízkárelhárítási célú tározók esetében az

érintett ingatlanok tározóként történõ kijelölése iránti kérelmet legkésõbb a vízjogi üzemeltetési engedély iránti
kérelemmel egyidejûleg kell benyújtani.

(3) A hatálybalépést megelõzõen kijelölt, létesített vízkárelhárítási célú tározók esetén csak a tározó igénybevételével
okozott kárért jár kártalanítás.

(4) Hatályát veszti a Borsóhalmi és a Jászteleki árvízi tározók igénybevételével kapcsolatos kártalanításról szóló
47/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 3. §-a.

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

A belügyminiszter 25/2011. (VII. 27.) BM rendelete
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 14. pontjában kapott felhatalmazás
alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában eljáró nemzeti erõforrás miniszter, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában eljáró nemzetgazdasági
miniszter és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § a) pontjában eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével –,
az 1. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 23. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában eljáró nemzeti erõforrás miniszter és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában eljáró
nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével –,
a 2. § tekintetében a Magyar Köztáraság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában eljáró nemzeti erõforrás miniszter és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában eljáró
nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével –,
a 3. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 15. pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában eljáró nemzeti erõforrás miniszter és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában eljáró
nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével –
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A kistelepülési iskolák és a körjegyzõségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint közösségi buszok beszerzésével
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 18/2008. (III. 28.) ÖTM
rendelet (a továbbiakban: R1) 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatási szerzõdés módosítására egy alkalommal van lehetõség – kivéve a 16. § (2a) bekezdése szerinti
esetet –, azonban a támogatási összeg, valamint a támogatás intenzitása nem nõhet.”

(2) Az R1 16. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását
egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy
a fenntartónak a támogatási célnak megfelelõ, a beruházás megvalósítását követõ 5 éves rendeltetésszerû használatot 
biztosítania kell.”

(3) Az R1 a következõ 21. §-sal egészül ki:
„21. § E rendeletnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 25/2011. (VII. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 14. §
(3) bekezdését és a 16. § (2a) bekezdését a Módosító Rendelet hatálybalépésekor már hatályos szerzõdésekre is
alkalmazni kell.”

2. § (1) A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R2) 14. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(4) A támogatási szerzõdés módosítására egy alkalommal van lehetõség – kivéve a 16. § (2a) bekezdése szerinti
esetet –, azonban a támogatási összeg, valamint a támogatás intenzitása nem nõhet, a végsõ felhasználás határideje
nem változhat.”

(2) Az R2 16. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását
egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy
a fenntartónak a támogatási célnak megfelelõ, a beruházás megvalósítását követõ 5 éves rendeltetésszerû használatot 
biztosítania kell.”

(3) Az R2 a következõ 21. §-sal egészül ki:
„21. § E rendeletnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 25/2011. (VII. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított
14. § (4) bekezdését és a 16. § (2a) bekezdését a Módosító Rendelet hatálybalépésekor már hatályos szerzõdésekre is
alkalmazni kell.”

3. § (1) A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez
kapcsolódó központosított elõirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló
1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R3) a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását
egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a támogatási célnak
megfelelõ, a beruházás megvalósítását követõ 5 éves rendeltetésszerû használatot biztosítania kell.”

(2) Az R3 a következõ 24. §-sal egészül ki:
„24. § E rendeletnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 25/2011. (VII. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 21/A. §-át
a Módosító Rendelet hatálybalépésekor már hatályos szerzõdésekre is alkalmazni kell.”

4. § (1) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elõirányzatból származó
támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: R4) 1. §
(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. § (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. melléklet 14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elõirányzatból
a) a társult formában mûködtetett, kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának
támogatására 3 150 millió forint, továbbá
b) iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására 2 350 millió forint
használható fel.”

(2) Az R4 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a pályázatokról – az általa vezetett minisztérium önkormányzati államtitkárából, három
kormánytisztviselõjébõl, az oktatásért, sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium két (területenként
egy-egy illetékes) kormánytisztviselõjébõl, az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, az
egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, az
energiapolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium egy-egy kormánytisztviselõjébõl, továbbá az országos
önkormányzati érdekképviseleti szervek által közösen delegált egy fõbõl álló bíráló bizottság javaslatát is figyelembe
véve – 2011. augusztus 15-éig dönt.”

(3) Az R4 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás feltétele a támogatási szerzõdés megkötése, amelyet támogatási célonként a miniszter
2011. augusztus 31-éig köt meg a kedvezményezettel. E határidõ kedvezményezettnek felróható okból történõ
elmulasztása jogvesztõ.
(2) A támogatási szerzõdés módosítására egy alkalommal van lehetõség – kivéve a 16/A. § szerinti esetet –, azonban
a támogatási összeg, valamint a támogatás intenzitása nem nõhet, a felhasználás végsõ határideje nem változhat.”

(4) Az R4 11. § (5) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.
(5) Az R4 a következõ 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását
egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a támogatási célnak
megfelelõ, a beruházás megvalósítását követõ 5 éves rendeltetésszerû használatot biztosítania kell.”
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(6) Az R4 a következõ 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 25/2011. (VII. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 1. §
(1) bekezdését, 9. § (1) bekezdését, 10. § (1) és (2) bekezdését, valamint 16/A. §-át a Módosító Rendelet
hatálybalépésekor már meghirdetett pályázatokra és megkötött támogatási szerzõdésekre is alkalmazni kell.”

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

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter 26/2011. (VII. 27.) BM rendelete
a területrendezési feladatok elõirányzat 2011. évi felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont k) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet,
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím,
31. Területrendezési feladatok jogcímcsoport (a továbbiakban: Elõirányzat) felhasználására és felhasználásának
ellenõrzésére terjed ki.

2. § (1) Az Elõirányzat az alábbi célokra használható fel:
a) a területrendezési szabályozással, területrendezési tervek készítésével kapcsolatos feladatellátásra,
b) a területrendezési tervek érvényesítésével kapcsolatos feladatellátásra,
c) a területrendezési nemzetközi feladat ellátására, ezen belül

ca) az Európai Területi Tervezési Megfigyelõ Hálózat (ESPON) programmal kapcsolatos feladatellátásra,
cb) a 2013 utáni kohéziós politikával kapcsolatos feladatellátásra, vagy
cc) a nemzetközi szervezetekkel, transznacionális együttmûködéssel vagy a szomszédos országokkal

összefüggõ területrendezési nemzetközi feladatellátásra,
d) a területrendezéssel kapcsolatos kutatási feladatellátásra,
e) szakmai rendezvények, publikációk, pályázatok megrendezésének támogatására, vagy
f) a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatellátásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokhoz rendelt keretösszegeket a területrendezésért felelõs miniszter hagyja jóvá.

3. § (1) Az Elõirányzatból támogatási kérelem alapján nyújtható támogatás.
(2) Az Elõirányzatból nyújtott támogatások kedvezményezettje lehet

a) a Magyarországon székhellyel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, vagy
b) az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel és Magyarországon fiókteleppel vagy
telephellyel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó.

4. § Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 113. §
(2)–(3) bekezdésében felsorolt dokumentumokon túl a támogatási szerzõdés megkötésének feltétele az alábbi
dokumentumok támogató részére való benyújtása vagy rendelkezésre állása:
a) a kedvezményezett azonosító adatait tartalmazó dokumentumok, a nyilvántartásba vételét igazoló okirat,

gazdasági társaságok esetén a támogató által a nyilvános cégnyilvántartásból lekért cégkivonat 30 napnál nem
régebbi példánya,
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b) a kedvezményezett képviselõjének adatait tartalmazó, a támogatási szerzõdés aláírására feljogosító okirat, vagy
annak kedvezményezett által hitelesített másolata, továbbá közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány,
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti példánya, vagy ezek kedvezményezett által hitelesített másolata,

c) 30 napnál nem régebbi köztartozásról szóló nemleges együttes adóigazolás, vagy a támogató által
a köztartozásmentes adózói adatbázisból lekért adatokat tartalmazó igazolás.

5. § (1) A támogatási szerzõdést a támogatási döntésrõl szóló értesítést követõ 75 napon belül meg kell kötni, kivéve az
Ámr. 112. § (8) bekezdésében foglalt esetet.

(2) A kedvezményezettnek a szerzõdés megkötéséhez – elõfinanszírozott támogatás vagy elõleg folyósításának esetén –
csatolnia kell a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, csak a támogató engedélyével visszavonható és
a kedvezményezett számlavezetõ bankja általi nyilvántartásba vételt tartalmazó felhatalmazó levél két eredeti
példányát.

(3) A felhatalmazó levél a támogatót a visszavonásig jogosítja fel beszedési megbízás benyújtására. A kedvezményezett
beszámolójának elfogadásáról szóló támogatói döntésben a támogató nyilatkozik a kedvezményezett felé, hogy
a felhatalmazó levél a kedvezményezett bankszámláját vezetõ hitelintézetnél visszavonásra kerülhet. Amennyiben
a támogató beszedési megbízást nyújtott be a kedvezményezett bankszámláját vezetõ hitelintézethez, és a beszedési
megbízás teljesült, vagy a támogató által visszavont támogatás összegét a kedvezményezett visszafizette, vagy
a támogató dönt a kizárásról, úgy a támogató külön dokumentumban nyilatkozik a felhatalmazó levél
visszavonhatóságáról.

6. § (1) Az Elõirányzat közvetlen, vagy közvetett módon, elõirányzat-átcsoportosítással is felhasználható.
(2) Az Elõirányzatból, a felhasználására vonatkozó döntést követõen, támogatási szerzõdés, közhasznú szerzõdés,

vállalkozási, megbízási, vagy egyéb szerzõdés köthetõ.
(3) Az Elõirányzat terhére elõ- vagy utófinanszírozással nyújtható támogatás. Utófinanszírozás esetén a megítélt

támogatásból támogatási elõleg nyújtható, amely nem haladhatja meg a megítélt támogatás 25%-át.
(4) Az Elõirányzatból kifizetés a (2) bekezdés szerinti szerzõdésben meghatározott módon és feltételekkel, a Magyar

Államkincstáron keresztül történik.

7. § (1) A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett köteles a támogatási szerzõdésben meghatározott határidõben és
módon írásbeli beszámolót készíteni és azt egy példányban a támogatónak megküldeni. A beszámoló szakmai és
pénzügyi részbõl áll.

(2) A beszámoló szakmai részének tartalmaznia kell legalább a támogatási szerzõdésben meghatározott támogatott cél
fõbb naturális mutatószámait, a támogatási szerzõdésben rögzített feladat vagy beruházás megvalósításának helyét
és idõpontját, valamint a támogatási szerzõdésben rögzített feladat megvalósulását tartalmazó dokumentumot,
a támogatási szerzõdésben meghatározott formátumban és példányszámban.

(3) A beszámoló pénzügyi része – támogatási szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – az alábbiakat tartalmazza:
a) az összesített kimutatást a támogatási szerzõdésben meghatározott feladattal kapcsolatban felmerülõ

költségekrõl, kiadásokról, illetve a számviteli bizonylatok összesítését, amely tartalmazza költségtételek szerinti
bontásban a bizonylat kibocsátójának nevét, a bizonylat sorszámát, tartalmát, keltét és a teljesítés idõpontját,
az ÁFA-alapot, az ÁFA-tartalmat és a bruttó összeget, valamint átutalás esetében a banki értesítõ sorszámát,
készpénzes kifizetés esetében a kifizetés tényét igazoló pénztárbizonylat sorszámát, továbbá az elszámolt
összeget;

b) a támogatás felhasználását igazoló záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatát;
c) az átutalással megvalósított pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat hitelesített másolatát;
d) készpénzes kifizetés esetén a számla, egyszerûsített számla és a kifizetési pénztárbizonylat, vagy az adott kifizetési 

tételre a könyvviteli nyilvántartás vonatkozó részének hitelesített másolatát;
e) a saját forrás és a társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást;
f) a személyi jellegû költségek, kiadások, és azok közterheinek részletes kimutatását, és
g) azokat a dokumentumokat, melyeket a támogató a beszámoló részeként a támogatási szerzõdésben elõír.

(4) A bizonylatok hitelesítésére a kedvezményezett képviselõje vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
(5) A beszámolásra kötelezett köteles a támogató felhívására a beszámolóját 10 napon belül pontosítani vagy a hiányt

pótolni.
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8. § (1) Amennyiben a támogatott projekt, feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerzõdésben foglalt
ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a feladat megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény
megváltozik, ezt a kedvezményezett köteles a tudomására jutást követõen haladéktalanul írásban jelenteni
a támogatónak.

(2) A kedvezményezett az Ámr. 127. § (1) bekezdése szerinti elállás esetén a támogatás összegét az elállást tartalmazó
okirat kézhezvételétõl számított 5 napon belül köteles a támogatónak visszafizetni.

(3) Amennyiben a támogató a támogatást részben vagy egészben visszavonja, vagy a támogatási szerzõdés a támogatott
cél megvalósulása nélkül megszûnik, vagy a támogatási szerzõdés alapján a támogatási összeg módosul, akkor a már
átutalt támogatási összeg, illetve a csökkentett támogatási összeget meghaladó igénybe vett támogatási összeg és
annak kamata megfizetésére irányuló visszakövetelés érvényesítése a beszedési megbízás alkalmazásával történhet,
amelyet a támogatás forrásaként meghatározott elõirányzat javára kell teljesíteni.

9. § A támogatott projekt, feladat, vagy program lezárása – a támogatott cél vagy célok támogatási szerzõdés szerinti
megvalósulását követõen – a megvalósításáról szóló írásbeli szakmai beszámoló, továbbá a teljes támogatási összeg
elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján a kedvezményezett nyilatkozatával és annak a támogató általi
elfogadásával történik. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás értékelését a támogató az adatok beérkezését
követõ 60 napon belül elvégzi, és annak eredményérõl a kedvezményezettet értesíti. A határidõ a hiánypótlásra elõírt
idõvel meghosszabbodik.

10. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

11. § A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának általános rendjérõl szóló 17/2011. (V. 23.) BM rendelet 35. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elõirányzat felhasználására, kezelésére a területrendezési feladatok elõirányzat 2011. évi felhasználásának
szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon kerül sor.”

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A nemzeti erõforrás miniszter 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelete
az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41.  § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 9–10.  § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2) bekezdés i) pontjában 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 11.  § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (6) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12.  § tekintetében a sportról  szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § k) pontjában
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meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1.  § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba  való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egyes indikációs pontokhoz tartozó kijelölt intézmények megjelölését az OEP javaslata alapján a 2. és 3. számú
melléklet, valamint az egészségbiztosításért felelõs miniszter tájékoztatója tartalmazza. A kijelölt intézmények listáját
az OEP is közzéteszi a honlapján.”

2.  § (1) Az R1. 8.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Hatóanyag alapú fix csoportba vonhatóak az azonos hatóanyagú, azonos alkalmazási módú, azonos
hatáserõsségû és hatástartamú gyógyszerek. A hatóanyag alapú fix csoport megképezhetõ minden olyan esetben,
amikor
a) a fenti feltételeknek megfelelõ legalább két egyenértékû készítmény van, és
b) a (6) bekezdésben foglaltak alapján referenciakészítményi státuszt megszerzõ gyógyszer nem a legmagasabb
NTK-jú termék, és
c) az utolsó alkalommal meghatározott referencia ár közzétételét megelõzõ hat hónapot vizsgálva az adott csoportba 
vonható gyógyszerek féléves
ca) összforgalmi részesedése minden támogatási jogcímet figyelembe véve a 250 000 DOT-ot, vagy
cb) támogatás kiáramlása minden támogatási jogcímet figyelembe véve a 100 millió forintot
meghaladja.”

(2) Az R1. 8.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A referencia készítmény ATC besorolása alapján az 1. számú melléklet szerinti, az adott hatóanyagot tartalmazó
ATC-re megállapított százalékos támogatásban részesül. A referencia készítmény – referencia státusz megszerzésekori –
közfinanszírozás alapjául elfogadott ára az adott csoportban a referencia ár. A referencia árnál alacsonyabb napi
terápiás költségû gyógyszerek támogatásának mértéke megegyezik a referencia árhoz nyújtott százalékos támogatás
mértékével.”

(3) Az R1. 8.  §-a a következõ (5a)–(5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 10.  § szerinti eljárás során képzett támogatási csoportba tartozó, a referencia árnál magasabb napi terápiás
költségû gyógyszerek támogatása a referencia árhoz nyújtott támogatás fix összege.
(5b) A 10/A.  § szerinti eljárás során képzett támogatási csoportba tartozó, a referenciagyógyszer napi terápiás
költségét legfeljebb 5%-kal meghaladó napi terápiás költségû gyógyszer támogatása a referencia árhoz nyújtott
támogatás fix összege.
(5c) A 10/A.  § szerinti eljárás során meghatározott, napi terápiás költségük alapján preferált referencia ársávba nem
tartozó készítmények társadalombiztosítási támogatásának számítása a támogatási kategória változatlanul hagyása
mellett a 8.  § szerinti számítási módszerrel, de a referenciagyógyszer árához nyújtott támogatás összegénél 15%-kal
alacsonyabb támogatási összeg alkalmazásával kerül megállapításra.”

(4) Az R1. 8.  § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A referencia készítmény az a meghatározott (fix) támogatási csoportba tartozó gyógyszer, amely]
„e) csoporton belüli forgalmi részesedése a 10.  § (4) bekezdése szerint megindult fixesítési eljárás kezdõnapját
megelõzõ hét hónapot vizsgálva – ide nem értve a fixesítési eljárás kezdõnapját közvetlenül megelõzõ hónapot – két
egymást követõ hónapban a DOT tekintetében az 1%-ot elérte támogatási jogcímenként.”

3.  § (1) Az R1. 9.  § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A terápiás fix elven mûködõ támogatás számítása az alábbiak szerint történik:)
„b) a 10.  § szerinti eljárás során és a 10/A.  § szerinti eljárás során kiemelt és emelt támogatási kategóriában az 5. számú
melléklet 1.1. bekezdés a) pontja alapján meghatározott napi terápiás költség átlagánál (NTKÁ) magasabb napi
terápiás költségû készítmények az adott csoport átlagos napi terápiás költségéhez rendelt támogatási értéke (NTKÁT)
alapján meghatározott összeget kapják támogatás értékéül az alábbiak szerint:

támogatási érték = NTKÁT x adott kiszerelés DOT értéke;”
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(2) Az R1. 9.  § (4) bekezdése a következõ c)–d) ponttal egészül ki:
(A terápiás fix elven mûködõ támogatás számítása az alábbiak szerint történik:)
„c) a b) pontban foglaltakon túl a 10/A.  § szerinti eljárás során az 5. számú melléklet 1.1. bekezdés a) pontja alapján
meghatározott napi terápiás költség átlagánál (NTKÁ) legfeljebb 10%-kal magasabb napi terápiás költségû
készítmények az adott csoport átlagos napi terápiás költségéhez rendelt támogatási értéke (NTKÁT) alapján
meghatározott összeget kapják támogatás értékéül az alábbiak szerint:

támogatási érték = NTKÁT x adott kiszerelés DOT értéke;

d) a 10/A.  § szerinti eljárás során kialakított, napi terápiás költségük alapján preferált referencia ársávba nem tartozó
készítmények társadalombiztosítási támogatásának számítása a támogatási kategória változatlanul hagyása mellett
az 5. számú melléklet szerinti számítási módszerrel, de az 5. számú melléklet 1.1. bekezdés a) pontja alapján
meghatározott napi terápiás költség átlagával (NTKÁ) egyenlõ napi terápiás költségû gyógyszerekhez nyújtott
támogatás összegénél 15%-kal alacsonyabb támogatási összeg alkalmazásával kerül megállapításra.”

4.  § (1) Az R1. 10.  §-a a következõ (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Azon fix csoportok esetén, amelyek az elsõ fixesítési eljárást követõen legalább 3 alkalommal már kialakításra
kerültek, a fix csoportok képzésére a 10/A.  § szerint félévente kerül sor.
(1b) A fix csoportok képzésére az (1a) bekezdésben foglaltakon túl minden más esetben – a (2)–(6) bekezdésben
foglaltak szerint – negyedévente kerül sor.”

(2) Az R1. 10.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az OEP az (1a) bekezdésben foglaltakon túl minden más esetben – a (4)–(6) bekezdésben foglaltak alapján –
minden naptári negyedévben kialakítja az adott fix csoportot.”

(3) Az R1. 10.  § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdésben foglalt fix csoport kialakításának keretében az OEP minden naptári negyedév elsõ napját
megelõzõ második hónap 1. napján értesíti az adott fix csoportban lévõ termékek forgalomba hozatali engedélyének
jogosultját, forgalmazóját, hogy hivatalból eljárást indított, és felhívja az ügyfeleket, hogy amennyiben az (1) bekezdés 
szerint közzétett árhoz képest árváltoztatással kívánnak élni, úgy azt minden naptári negyedév elsõ napját megelõzõ
második hónap 20. (február, május, augusztus, november) napjáig van lehetõségük az OEP honlapján mûködtetett
nyilvántartásba felvezetni. A megtett árajánlatok az árváltoztatásra nyitva álló határidõ lejártát követõ elsõ
munkanapon válnak nyilvánossá. Ezt követõen az OEP öt munkanapon belül honlapján közzéteszi a referencia
készítményt – amennyiben a 8.  § (6) bekezdés e) pontja szerinti forgalmi részesedést elérõ több készítményre azonos
NTK-t határoznak meg a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai, valamennyi azonos NTK-jú készítmény referencia 
termék lesz –, annak támogatását, a csoportban lévõ valamennyi további gyógyszer közfinanszírozás alapjául
elfogadott árához nyújtott fix összegû támogatásának összegét.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben foglalt eljárás keretében valamely, az adott fix csoportba tartozó termék a Gyftv.
31.  § (1) bekezdés h)–i) pontja alapján kizárásra kerülne, ezen gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének
jogosultja, forgalmazója a naptári negyedév elsõ napját megelõzõ hónap 10. napjáig további árcsökkentéssel élhet
a kizárás elkerülése érdekében azzal, hogy ezen árcsökkentési ajánlat a referencia készítmény státuszát, illetve
a referencia árat nem befolyásolja.”

5.  § Az R1. 10/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ 10/B–10/D.  §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) Az OEP – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak alapján – minden naptári félévben újraképzi az adott fixesítés
kezdõnapjától számítva legalább egy éve már kialakításra került hatóanyag alapú és terápiás fix csoportokat, és
meghatározza az április 1-jétõl, és október 1-jétõl fél éves idõszakban érvényes preferált referencia ársávba tartozó
készítmények körét.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt fix csoport kialakításának keretében az OEP február 1-jén és augusztus 1-jén értesíti
az adott fix csoportban lévõ termékek forgalomba hozatali engedélyének jogosultját, forgalmazóját, hogy hivatalból
eljárást indított, és felhívja az ügyfeleket, hogy amennyiben a 10.  § (1) bekezdése szerint közzétett árhoz képest
árváltoztatással kívánnak élni, úgy azt február és augusztus 20. napjáig van lehetõségük az OEP honlapján
mûködtetett nyilvántartásba felvezetni. A megtett árajánlatok az árváltoztatásra nyitva álló határidõ lejártát követõ
elsõ munkanapon válnak nyilvánossá. Ezt követõen az OEP öt munkanapon belül honlapján közzéteszi a referencia
készítményt – amennyiben a 8.  § (6) bekezdés e) pontja szerinti forgalmi részesedést elérõ több készítményre azonos
NTK-t határoznak meg a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai, valamennyi azonos NTK-jú készítmény referencia 
termék lesz –, annak támogatását, a csoportban lévõ valamennyi további gyógyszer közfinanszírozás alapjául
elfogadott árához nyújtott fix összegû támogatásának összegét.
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(3) A preferált referencia ársáv alapjául
a) hatóanyag alapú fix csoport esetén az (1)–(2) bekezdés szerinti eljárás során kialakult referencia ár,
b) normatív támogatási kategóriájú terápiás fix csoport esetén a referencia ár
szolgál.
(4) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt eljárás keretében valamely, az adott fix csoportba tartozó termék a Gyftv.
31.  §-a (1) bekezdés h)–i) pontja alapján kizárásra kerülne, ezen gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének
jogosultja, forgalmazója március, illetve szeptember 10. napjáig további árcsökkentéssel élhet a kizárás elkerülése
érdekében azzal, hogy ezen árcsökkentési ajánlat a referencia készítmény státuszát, a referencia árat, illetve a preferált
referencia ársávba tartozó készítmények körét nem befolyásolja.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat követõen az OEP a Gyftv. és e rendelet szabályai szerint meghatározza a referencia
készítményt, annak támogatását, a csoportban lévõ valamennyi további gyógyszer közfinanszírozás alapjául
elfogadott árához nyújtott fix összegû támogatás mértékét, a preferált referencia ársávba tartozó készítmények körét
és ezen adatokat közzéteszi honlapján. A preferált referencia ársávba tartozó készítményeket az OEP a honlapján lévõ
gyógyszertörzsben is megjelöli.
(6) Amennyiben a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, gyógyszer-nagykereskedõ, gyógyszertár,
egészségügyi szolgáltató, illetve az ezeket ellenõrzõ hatóság igazolt – OEP részére megtett – jelzése alapján
a folyamatos betegellátás a fixesítési eljárást követõen a preferált referencia ársávba tartozó készítményekkel nem
biztosítható, betegellátási érdekbõl a következõ fixesítési eljárás lefolytatásig a fix csoportban lévõ, de preferált
referencia ársávba nem tartozó, legalacsonyabb napi terápiás költséggel rendelkezõ készítmények közül azon
készítmények, melyek forgalmi részesedése együttesen az intézkedést megelõzõ 4 hónap átlagában DOT
tekintetében az 1%-ot eléri, a csoportra jellemzõ százalékos támogatásban, de legfeljebb a csoport
referenciagyógyszeréhez nyújtott támogatási összegben részesülnek.
(7) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a preferált referencia ársávba tartozó készítmények
körének (1) bekezdés szerinti meghatározásakor az adott gyógyszer vonatkozásában nyilatkozni köteles az OEP felé,
hogy a gyógyszerrel  való folyamatos betegellátást biztosítja.
10/B.  § A több hatóanyagot is tartalmazó, fix csoportba vonható orális készítmények támogatását az OEP a 10.  § vagy
a 10/A.  § szerinti eljárás keretében a 14.  § (2) bekezdésben lévõ szempontok alapján felülvizsgálja. A több hatóanyagot
is tartalmazó, fix csoportba nem vonható orális készítmények támogatását az OEP a 10/A.  §-ban szereplõ eljárással
egyidõben félévente a 14.  § (2) bekezdés szempontjai alapján felülvizsgálja. Az OEP a több hatóanyagot is tartalmazó
orális készítményeknek a 14.  § (2) bekezdése szerint megállapított új támogatását a 10.  § (4) bekezdése, illetve a 10/A.  § 
(3) bekezdés szerinti közzététellel egyidõben teszi közzé.
10/C.  § Az OEP minden naptári negyedév 1. napján honlapján közzéteszi a fél évvel késõbb bevezetni tervezett
terápiás fix csoportokat (négyszintû ötjegyû ATC csoportokat), az esetlegesen létrehozandó alcsoportokat és
a hozzájuk tartozó maximális százalékos mértékeket, mely közleményre az érintett gyógyszer forgalomba hozatali
engedélyének jogosultja, forgalmazója egy alkalommal tíz napon belül észrevételt tehet.
10/D.  § (1) A 10.  § (1) bekezdése szerint közzétett árakra bármelyik fix csoportban lévõ gyógyszer forgalomba hozatali
engedélyének jogosultja, forgalmazója bármikor tehet árcsökkentési ajánlatot.
(2) Azon árcsökkentési ajánlatok, melyek a tárgyhónap 10. napjáig beérkeznek a következõ hónap elsõ napjával
érvénybe lépnek azzal, hogy a meglévõ referencia árat, a preferált referencia ársávba tartozó készítmények körét a fix
csoportképzés 10.  § (4)–(6), és a 10/A.  § (2)–(4) bekezdés szerinti lefolytatásáig nem befolyásolják.”

6.  § Az R1. 14.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14.  § (1) A gyógyszer befogadásának egyéb feltételei:
a) új csomagolás az elõzõ csomagolással azonos termelõi áron vagy import beszerzési áron (a továbbiakban együtt:
termelõi ár) és azonos támogatási mértékkel fogadható be;
b) új kiszerelés a már támogatott azonos márkanevû készítmény azonos vagy alacsonyabb termelõi áron számított
egységnyi hatóanyag árán fogadható be;
c) új hatáserõsség a már támogatott azonos márkanevû készítmény azonos vagy alacsonyabb termelõi áron számított 
egységnyi hatóanyag árán fogadható be;
d) új gyógyszerforma az azonos alkalmazási módú azonos márkanevû gyógyszerek napi terápiás költségen vagy
alacsonyabb áron fogadható be;
e) termelõi ára a Tfr. 2.  § (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem minõsülõ hasonló biológiai készítmény
termelõi áránál legalább 30%-kal alacsonyabb legyen; az ez után a támogatási rendszerbe kerülõ második készítmény
ehhez képest további legalább 10%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépõ gyógyszerhez képest további
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legalább 10%-kal alacsonyabb termelõi áron; a további belépõk a már befogadott legalacsonyabb termelõi árú
gyógyszernél alacsonyabb termelõi áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe;
f) termelõi ára az elsõként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú és azonos alkalmazási módú gyógyszer
termelõi áránál legalább 40%-kal alacsonyabb legyen; az ez után a támogatási rendszerbe kerülõ második készítmény
ehhez képest további legalább 20%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépõ gyógyszerhez képest további
legalább 10%-kal alacsonyabb termelõi áron; a további 3 belépõ az utolsó belépõhöz képest 5%-kal alacsonyabb
termelõi áron; ezt követõen a már befogadott legalacsonyabb termelõi árú gyógyszernél alacsonyabb termelõi áron
kerülhetnek be a támogatási rendszerbe;
g) több hatóanyagot is tartalmazó orális gyógyszerformájú készítmény a támogatásba akkor fogadható be
egyszerûsített eljárással, ha a kombinációs készítmény valamennyi monokomponense támogatott, és
ga) fogyasztói ára nem haladja meg az azonos forgalomba hozatali engedély jogosult által forgalmazott
monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserõsségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló
hatáserõsségû és kiszerelésû már támogatott formájának fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának
a monokomponens kombinációban lévõ hatóanyagmennyiségére számított összegét, vagy
gb) amennyiben nincs azonos forgalomba hozatali engedély jogosult által forgalmazott, az adott monokomponenst
tartalmazó készítmény, fogyasztói ára nem haladja meg a monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs
készítmény hatáserõsségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserõsségû és kiszerelésû, legalacsonyabb napi
terápiás költségû már támogatott formájának fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának
a monokomponens kombinációban lévõ hatóanyagmennyiségére számított összegét;
h) az orális kombinációs készítmények támogatása nem haladhatja meg a termék hatáserõsségéhez és kiszereléséhez 
legközelebb álló hatáserõsségû és kiszerelésû monokomponensek támogatásának a monokomponens
kombinációban lévõ hatóanyagmennyiségére számított összegét, amennyiben mindegyik monokomponens
támogatott;
i) a g) pont szerinti befogadások esetén az OEP a határozatában megjelöli a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár és
a támogatási összeg számítása során figyelembe veendõ készítményeket és fix csoportokat;
j) amennyiben az e) és f) pont alapján az elsõ generikum a már elsõként a támogatási rendszerbe vont azonos
hatóanyagú gyógyszer termelõi áránál legalább 60%-kal alacsonyabb áron került befogadásra, úgy az ez után
a támogatási rendszerbe kerülõ további gyógyszerek az elsõ generikumnál alacsonyabb áron kerülhetnek be
a támogatási rendszerbe.
(2) Gyógyszer támogatásának egyéb feltételei:
a) az orális kombinációs készítmények támogatása nem haladhatja meg a termék hatáserõsségéhez és kiszereléséhez
legközelebb álló hatáserõsségû és kiszerelésû monokomponensek támogatásának a monokomponens
kombinációban lévõ hatóanyagmennyiségére számított összegét, amennyiben mindegyik monokomponens
támogatott;
b) az OEP határozatában megjelöli a támogatási összeg számítása során figyelembe vett készítményeket és fix
csoportokat.”

7.  § Az R1. a következõ 24/A.  §-sal egészül ki:
„24/A.  § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelettel
megállapított 1–3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2011. augusztus 1. napját megelõzõen
felírt vényekre a gyógyszerek kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a 2011. július 31-én hatályos
szabályok szerint.”

8.  § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az R1. 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

9.  § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól  szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 2.  § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) napi terápiás költség (NTK): a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba  való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás
megváltoztatásáról  szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  § u) pontja szerinti fogalom;”
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10.  § Az R2. 4.  § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvõ
helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)
„i) az R. alapján naptári félévente meghatározott preferált referencia ársávba tartozó termékek megjelenítésére.”

11.  § (1) A finanszírozási eljárásrendekrõl  szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. melléklete
az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 16. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

12.  § A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggõ sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás
kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról  szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet
3.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha az 1.  §-ban meghatározott kérelem benyújtója)
„b) a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás
felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkezõ és a támogatást folyósító sportköztestület, akkor az igazgatási
szolgáltatási díjat a Nemzeti Sport Intézet, mint a díj beszedésére jogosult szervezet 10032000-00294762-30000003
számú fizetési számlája javára kell megfizetni.”

13.  § Az R1.
a) 2.  § f) pontjában az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az

„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg;
b) 2.  § o) pontjában az „az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (a továbbiakban: ESKI)” szövegrész helyébe az

„a GYEMSZI” szöveg;
c) 2.  § r) pontjában az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg;
d) 5/C.  § (3) bekezdésében és (5) bekezdés c) pontjában az „az ESKI és a terápiás terület szerint illetékes szakmai

kollégiumok” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI és az egészségügyi szakmai kollégium” szöveg;
e) 5/D.  § (2) bekezdésében az „Az ESKI” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg;
f) 6.  § (4) bekezdésében a „8–10.  §-ok” szövegrész helyébe a „8–10/A.  §”, a „8.  § (5) bekezdése” szövegrész helyébe

a „8.  § (5)–(5c) bekezdése” szöveg;
g) 11.  §-ában az „illetékes szakmai kollégium” szövegrész helyébe az „egészségügyi szakmai kollégium” szöveg;
h) 12.  § (2) bekezdésében az „az illetékes szakmai kollégiumok” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szakmai

kollégium” szöveg;
i) 14/A.  §-ában a „14.  § g)–h) pontjának” szövegrész helyébe a „14.  § (1) bekezdés e)–f) pontjának” szöveg;
j) 19.  § (2) bekezdésében az „az ESKI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI és az egészségügyi szakmai kollégium”

szöveg;
k) 22.  § (1) bekezdés c) pontjában a „14.  § i) pontja” szövegrész helyébe a „14.  § (1) bekezdés g) pontja” szöveg
lép.

14.  § Hatályát veszti az R1. 10.  § (3), (7) és (8) bekezdése.

15.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) A 8.  § (1)–(3) bekezdése, a 11.  §, az 1–3. melléklet és az 5–6. melléklet 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. augusztus 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklete az L02BG pontot követõen a következõ L02BX ponttal egészül ki:
„

ATC ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV EMELT
INDIKÁ-
CIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁ-
CIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖN
KERET

0% 25% 55% 80%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

ÁTLAGOS
ÁTLAGON

FELÜLI

L02BX egyéb hormonantagonisták
és rokon anyagok

X

”
2. Az R1. 1. számú melléklet B02BX pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„

ATC ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV EMELT
INDIKÁ-
CIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁ-
CIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖN
KERET

0% 25% 55% 80%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

ÁTLAGOS
ÁTLAGON

FELÜLI

B02BX egyéb systemás
haemostaticumok

X X X

”
3. Az R1. 1. számú melléklet C10AA pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„

ATC ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV EMELT
INDIKÁ-
CIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁ-
CIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖN
KERET

0% 25% 55% 80%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

ÁTLAGOS
ÁTLAGON

FELÜLI

C10AA Hmg CoA reductase gátlók X X

”

2. melléklet a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 26/b. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„EÜ100 26/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Juvenilis idiopáthiás arthritis poliartikuláris típusainak kezelésére – a finanszírozási eljárásrendekrõl  szóló miniszteri
rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
– Megfelelõ válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb) az aktivitás rendszeres
kontrollja mellett a remisszió fennállásáig – a finanszírozási eljárásrendekrõl  szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási protokoll alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Reumatológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)
M0800”
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2. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 28. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„EÜ100 28.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– 12 évesnél idõsebb allergiás etiológiájú (IgE szintjük >76 IU/ml, bõrpróbával, in vitro meghatározással szérumukban
specifikus IgE detektálható környezeti, inhalativ perenniális allergén/ek ellen) súlyos, asthma bronchialeban
(FEV1P<80%) szenvedõ betegek részére kiegészítõ kezelésként, akiknek asthmája tartós szisztémás szteroid kezelés
mellett nem kontrollált vagy nagy dózisú inhalációs szteroid és hosszú hatású beta–2-agonista terápia ellenére
gyakoriak (dokumentáltan legalább 4/év) a szisztémás szteroid kezelésre szoruló exacerbációik. A terápia
eredményességét a terápia megkezdése után négyhavonta az asthma-kontroll mértékének ellenõrzésével
dokumentáltan értékelni kell, a terápia csak abban az esetben folytatható, ha a szteroid kezelésre szoruló exacerbációk
száma legalább a felére csökken és a nem kontrollált asztma részlegesen kontrollálttá vagy kontrollálttá válik.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Tüdõgyógyászat Javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Gyermektüdõgyógyászat Javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvõbeteg gyógyintézet Gyermektüdõgyógyászat javaslatra írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvõbeteg gyógyintézet Tüdõgyógyászat javaslatra írhat

                         SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 4 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)
J4500”

3. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 38/b. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„EÜ100 38/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Krónikus vastúlterhelés kezelése 6 éves és idõsebb, béta-thalassaemia majorban szenvedõ betegnek, aki több mint
7 ml/kg/hónap vörösvértest-koncentrátumot kap, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
– A 2–5 év közötti beteg számára, akinél a vastúlterhelés nem transzfúziós okú, hanem a vérszegénységgel együtt járó 
tartós haemolysis  miatt alakul ki, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
– A nagy mennyiségû (<7 ml/tskg/hó-t elérõ vagy meghaladó) vörösvértest-koncentrátumot igénylõ,
transzplantációs listára került myelodysplasia (MDS) szindrómás beteg részére, haemosiderosis kivédése céljából,
amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
– Nemzetközi prognosztikai index alapján kedvezõ prognózisú (a várható élettartama 3 évnél hosszabb) gyakori
transzfúziót (<7ml/ttkg/hó vörösvértest koncentrátum) kapó MDS-ben szenvedõ betegek részére, ahol a csontvelõi
myeloblaszt arány nem haladhatja meg az 10%-ot, s a cytogenetikai vizsgálat eredménye normális vagy abban
kedvezõ eltérések vannak (nem támogathatók az 5 és 7 chromosoma vesztéssel járó esetek), a kezelést 2000 ng/ml-es
ferritin szint elérésekor lehet elkezdeni

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Haematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)
D46, D4690, D5610”

4. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 39/a. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„EÜ100 39/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése,
amennyiben a beteg szérum iPTH 500–800 pg/ml között van, és a konvencionális aktív D-vitamin kezelést
dokumentáltan meg kellett szakítani a szérum kalciumszint normál szint fölé emelkedése  miatt (Ca>2,4 mmol/l) vagy

25780 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 89. szám



normokalcaemia esetén (Ca<2,4 mmol/l), ha a szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása
kontraindikált
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Nephrológia javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Nephrológia javaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)
E2110”

5. Az R1. 2. számú melléklete a következõ EÜ100 55. ponttal egészül ki:
„EÜ100 55.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Súlyos tünetekkel járó (vérvizelés, súlyos vizelési panaszok, klinikailag bizonyítottan az alapbetegséggel összefüggõ 

csontfájdalmak), lokálisan elõrehaladott vagy áttétes hormondependens prostatarák kezelésére (Gleason score: ³3–4,
TNM klasszifikáció: N0–1, M0–1) onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált
javaslata alapján, egyidejû antiandrogén terápia mellõzésével
– Hormondependens prostatarák sugárterápiája esetén adjuvans és neoadjuvans formában onkoteam (urológus,
klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejû antiandrogén terápia
mellõzésével
– Radikális prostatectomiát követõ relapsusok kezelésére onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás
szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejû antiandrogén terápia mellõzésével

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvõbeteg gyógyintézet Urológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvõbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvõbeteg gyógyintézet Sugárterápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot): C61”

6. Az R1. 2. számú melléklete a következõ EÜ100 56. ponttal egészül ki:
„EÜ100 56.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Súlyos, krónikus immun (idiopátiás) trombocytopeniás purpurában (ITP) (BNO D6930) szenvedõ felnõtt betegek
részére (vérlemezke-szám 30×109/l alatt van és fokozott a vérzési rizikó), ha a korábbi gyógyszeres
(pl.: kortikoszteroiddal vagy immunglobulinnal végzett) terápiára tartósan nem reagált és azt követõ splenectomiára
refrakterré vált vagy ha a splenectomia dokumentáltan (hematológus-sebész-aneszteziológus team véleménye
alapján) ellenjavallt, a kezelést fel kell függeszteni, ha a vérlemezkeszám négyheti, maximális heti adag (10 mg/ttkg)
mellett sem éri el a klinikailag jelentõs vérzés elkerüléséhez szükséges szintet

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Haematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot) D6930

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve

Budapest Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ I. Belgyógyászati Osztály
Budapest Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Haematológiai

és Csontvelõtranszplantációs Osztály, I. Belgyógyászat
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Város Intézmény neve

Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet
Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház II. sz. Belgyógyászat-Haematológiai Osztály
Pécs Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. sz. Belgyógyászati

Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati

Klinika

”

7. Az R1. 2. számú melléklete a következõ EÜ100 57. ponttal egészül ki:
„EÜ100 57.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– A Mabthera kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter chronicus lymphocytás leukémiában
szenvedõ betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Haematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)
C911

Kijelölt intézmények:
Város Intézmény neve

Budapest Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ
Budapest Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet
Budapest Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház
Budapest Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem I–II–III. sz. Belgyógyászati Klinika, I–II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika

Onkohaematológia Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék
Eger Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft.
Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Miskolc Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház

Nonprofit Kft.
Nyíregyháza Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Onkológiai Osztály, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati

Klinika Onkológiai Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház
Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet
Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.
Tatabánya Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza
Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház

”
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3. melléklet a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 50 százalékos támogatási kategória” része EÜ50 7. pontja a
„Megkötés nélkül Ortopédia-traumatológia írhat”
sort követõen a
„Megkötés nélkül Ortopédia Írhat
Megkötés nélkül Traumatológia Írhat”
sorokkal egészül ki.

2. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” része EÜ70 9/a1. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia javasolhat és írhat”
sorokkal egészül ki.

3. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” része EÜ70 9/a2. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia javasolhat és írhat”
sorokkal egészül ki.

4. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” része EÜ70 9/a3. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia írhat”
sorokkal egészül ki.

5. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” része EÜ70 9/a4. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia javasolhat és írhat”
sorokkal egészül ki.

6. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” része EÜ70 9/b1. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia javasolhat és írhat”
sorokkal egészül ki.

7. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” része EÜ70 9/b2. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés / Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia írhat”
sorokkal egészül ki.
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8. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” része EÜ70 9/b3. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia javasolhat és írhat”
sorokkal egészül ki.

9. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” része EÜ70 9/c1. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„EÜ70 9/c1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Osteoporosissal élõ (T-score < –2,5 SD) férfiaknak a megfelelõ gyógyszeres kalcium és D-vitamin bevitel (amennyiben
nem kontraindikált) biztosításával együtt

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia javasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés Belgyógyászat javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

                         SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot):
M80, M81, M82”

10. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” része a következõ EÜ70 23. ponttal egészül ki:
„EÜ70 23.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Az alapbetegség  miatti tünetekkel járó paroxizmális pitvarfibrillációban szenvedõ, stabil haemodinamikai állapotú,
legfeljebb NYHA II. stádiumban lévõ, ejectiós fractio (EF) > 35% értékû, felnõtt beteg részére a pitvarfibrilláció
kiújulásának megakadályozására, a béta-blokkolón kívül legalább egy másik antiaritmiás szer (propafenon vagy
sotalol) dokumentált terápiás hatástalansága vagy intoleranciája esetén, az alkalmazási elõírás alapján;
– Perzisztens pitvarfibrillációban szenvedõ, stabil haemodinamikai állapotú, legfeljebb NYHA II. stádiumban lévõ,
ejectiós fractio (EF) > 35% értékû, felnõtt beteg részére, a kamrai frekvencia csökkentésére, a béta-blokkolón kívül
legalább egy másik antiaritmiás szer (propafenon vagy sotalol) dokumentált terápiás hatástalansága vagy
intoleranciája esetén, az alkalmazási elõírás alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Kardiológia írhat
Háziorvos megkötés nélkül javaslatra írhat

                         SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)
I48H0”
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11. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” része a következõ EÜ70 24. ponttal egészül ki:
„EÜ70 24.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Acut coronaria syndromás betegek alcsoportjai (instabil anginás diabetes mellitusos betegek; valamennyi nem ST
elevációs infarctuson és ST elevációs infarctuson átesett beteg) közül mindazoknál, akiknél percutan coronaria
intervenció és stent beültetés történt, kórelõzményükben stroke vagy transiens ischaemiás attack (TIA) nem szerepel
és clopidogrel allergia vagy laboratóriumilag igazolt non-reszponzió fennáll, egy éven keresztül.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Kardiológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

                         SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot): I20.0-I22.9; Z95.5

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve

Balatonfüred Állami Szívkórház
Budapest Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza
Budapest Semmelweis Egyetem
Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Budapest Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ
Budapest Budai Irgalmasrendi Kórház
Debrecen Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Nyíregyháza Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház
Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet
Szombathely Markusovszky Kórház Zrt.
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház

”

12. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 90 százalékos támogatási kategória” rész EÜ90 4/a. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia írhat”
sorokkal egészül ki.

13. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 90 százalékos támogatási kategória” rész EÜ90 4/b. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia írhat”
sorokkal egészül ki.
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14. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 90 százalékos támogatási kategória” rész EÜ90 4/c. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia javasolhat és írhat”
sorokkal egészül ki.

15. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 90 százalékos támogatási kategória” rész EÜ90 4/f. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia írhat”
sorokkal egészül ki.

16. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 90 százalékos támogatási kategória” rész EÜ90 13. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia írhat”
sorokkal egészül ki.

17. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 90 százalékos támogatási kategória” rész EÜ90 25. pontja a
„Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat”
sort követõen a
„Járóbeteg szakrendelés/ Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia javasolhat és írhat”
sorokkal egészül ki.

18. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 90 százalékos támogatási kategória” rész EÜ90 29. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„EÜ90. 29.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Osteoporoticus csigolyatörések szekunder prevenciója céljából, nõknek (a finanszírozási eljárásrendekrõl  szóló
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján) és férfiaknak, legalább egy típusos
osteoporoticus csonttörési eseményt követõen, amennyiben a beteg törzsi csontok ásványianyag tartalmának
fotonabszorpciós vizsgálatával igazolt BMD értéke –4,0 SD T-score alatti, a megfelelõ gyógyszeres kalcium és
D-vitamin bevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, legfeljebb 18 hónapig az alkalmazási elõírásban
meghatározott indikációban
– Osteoporoticus csigolyatörések szekunder prevenciója céljából, nõknek (a finanszírozási eljárásrendekrõl  szóló
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján) és férfiaknak, legalább két típusos
osteoporoticus csonttörési eseményt követõen, amennyiben a beteg törzsi csontok ásványianyag tartalmának
fotonabszorpciós vizsgálatával igazolt BMD értéke –3,0 SD T-score alatti, a megfelelõ gyógyszeres kalcium és
D-vitamin bevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, legfeljebb 18 hónapig az alkalmazási elõírásban
meghatározott indikációban
– Osteoporoticus csigolyatörések szekunder prevenciója céljából nõknek, legalább egy típusos osteoporoticus
csonttörési eseményt követõen, amennyiben a beteg törzsi csontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós
vizsgálatával igazolt BMD értéke –3,0 SD T-score alatti, és az Eü 70 százalékos támogatási kategória EÜ70 9b/1. vagy
EÜ70 9b/2. vagy EÜ70 9b/3. pontjában meghatározott kezelés legalább 12 hónapon át történõ alkalmazása
eredménytelen (a T-score értéke csökken), vagy a kezeléssel szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a kezelés
ellenjavallt, a megfelelõ gyógyszeres kalcium és D-vitamin bevitel (amennyiben nem kontraindikált) további
biztosításával, legfeljebb 18 hónapig az alkalmazási elõírásban meghatározott indikációban – a finanszírozási
eljárásrendekrõl  szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján

25786 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 89. szám



– Osteoporoticus csigolyatörések szekunder prevenciója céljából férfiaknak, legalább egy típusos osteoporoticus
csonttörési eseményt követõen, amennyiben a beteg törzsi csontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós
vizsgálatával igazolt BMD értéke –3,0 SD T-score alatti és az Eü 70 százalékos támogatási kategória 9c/1. pontjában
meghatározott kezelés legalább 12 hónapon át történõ alkalmazása eredménytelen (a T-score értéke csökken), vagy
a kezeléssel szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a kezelés ellenjavallt, a megfelelõ gyógyszeres kalcium és
D-vitamin bevitel (amennyiben nem kontraindikált) további biztosításával az alkalmazási elõírásban meghatározott
indikációban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: JOGOSULTSÁG: SZAKKÉPESÍTÉS:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Reumatológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Traumatológia írhat
Menopauza és osterporózis járóbeteg szakrendelés Belgyógyászat írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)
M80, M82”

19. Az R1. 3. számú melléklet „Eü 90 százalékos támogatási kategória” része a következõ EÜ90 32. ponttal egészül ki:
„EÜ90 32.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Tüneti szerekkel nem befolyásolható, szövettanilag igazolt kollagén colitisben, napi 9 mg-s adagban 8 hétig,
hisztológiai vizsgálattal igazolt remisszió esetén a kezelés tovább folytatható tünetektõl függõen lehetõleg
csökkentett adagban (3–6 mg/nap)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELÕÍRÁSOK:

Munkahely Szakképesítés Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Gastroenterológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot): K529”

20. Hatályát veszti a 3. számú melléklet „Eü 90 százalékos támogatási kategória” részének EÜ90 1/f. pontja.

4. melléklet a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelethez

1. Az R1. 5. számú melléklet 1.1. pontja felvezetõ szövegében az „(OGYI) Bizottság)” szövegrész helyébe a „(GYEMSZI)”
szöveg lép.

2. Az R1. 5. számú melléklet 1.1. pont a) alpontjában a „minimum 50%-ig terjedõ” szövegrész helyébe a „minimum
40%-ig terjedõ” szöveg lép.

3. Az R1. 5. számú melléklet 1.1. pont b) alpontjában az „az illetékes szakmai kollégium” szövegrész helyébe az
„az egészségügyi szakmai kollégium” szöveg lép.

4. Az R1. 5. számú melléklet 1.2. pont e) alpontjában a „három” szövegrész helyébe a „két” szöveg lép.

5. Hatályát veszti az R1. 5. számú melléklet 1.2. pont b) alpontja.
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5. melléklet a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelethez

1. Az R3. 12. mellékletének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa
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2. Az R3. 12. mellékletének 4. pont 4.2. megjelölésû pontja a következõ 4.2.5. alponttal egészül ki:
„4.2.5. TNF gátló hatástalanság esetén szelektív immunszuppresszáns terápia (abatacept) (2. és 3. reumatológiai szint:
biológiai terápiás centrumok)”

3. Az R3. 12. mellékletének 9. pont 9.2. pontban szereplõ táblázat a következõ 19. sorral egészül ki:
„

19 L04AA24 abatacept BRMD Szelektív immunszuppresszánsok

”

6. melléklet a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelethez

1. Az R3. 16. melléklet 4.5.–4.7. pontok helyébe a következõ rendelkezések lépnek és egyidejûleg a következõ
4.8.–4.9. pontokkal egészül ki:
„4.5. Denoszumab
A denoszumab használata alternatív lehetõségként jön szóba osteoporoticus csonttörés szekunder prevenciójában,
típusos osteoporoticus csonttörést követõen, postmenopausás nõbetegeknél, akiknél a törzsi csontok ásványianyag
tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke –2,5 SD T-score alatti, amennyiben a biszfoszfonát
kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a legalább 12 hónapon át történõ
alkalmazása nem volt eredményes (T-score értéke csökken, illetve újabb osteoporoticus törés következik be).
4.6. Teriparatid
4.6.1. A teriparatid humán rekombináns parathormon, erõs csontépítõ hatása van. Klinikai vizsgálatok szerint mind
a csigolyatörések (65%), mind a non-vertebrális törések (53%) relatív kockázatát csökkenti. Fokozott csont-sarcoma
kockázata esetén kontraindikált (Paget-kór, korábbi csontbesugárzás, ismeretlen eredetû alkalikus foszfatáz szint
emelkedés). Alkalmazása férfiak és postmenopausás nõk csontritkulás okozta kóros csonttörésének szekunder
prevenciójában egyaránt támogatott. A teriparatid elsõként választható osteoporoticus törések szekunder
prevenciójában, amennyiben a törzsi csontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt
BMD értéke –4,0 SD T-score alatti, egynél több típusos törési esemény esetén pedig már –3,0 SD T-score alatti BMD
értéktõl alkalmazható. Amennyiben a törzsi csontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározással
igazolt BMD értéke –3,0 SD T-score alatti, és egy típusos osteoporoticus törési eseményt szenvedett el a beteg,
a teriparatid terápia akkor választható, ha más (biszfoszfonáttal vagy stroncium-raneláttal vagy raloxifennel vagy
denoszumabbal végzett) megelõzõ – legalább 12 hónapon át tartó – kezelés hatástalan, vagy azzal szemben
intolerancia lép fel, vagy a kezelés ellenjavallt.
4.6.2. Teriparatid esetén 18 hónapos kezelést támogat az egészségbiztosító.
4.7. Parathyreoid hormon
4.7.1. Fokozott csont-sarcoma kockázata esetén kontraindikált (Paget-kór, korábbi csontbesugárzás, ismeretlen
eredetû alkalikus foszfatáz szint emelkedés). Alkalmazása férfiak és postmenopausás nõk csontritkulás okozta kóros
csonttörésének szekunder prevenciójában egyaránt támogatott. A parathyreoid hormon elsõként választható
osteoporoticus törések szekunder prevenciójában, amennyiben a törzsi csontok ásványianyag tartalmának
fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke –4,0 SD T-score alatti, egynél több típusos törési esemény
esetén pedig már –3,0 SD T-score alatti BMD értéktõl alkalmazható. Amennyiben a törzsi csontok ásványianyag
tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke –3,0 SD T-score alatti, és egy típusos
osteoporoticus törési eseményt szenvedett el a beteg, a parathyreoid terápia akkor választható, ha más
(biszfoszfonáttal vagy stroncium-raneláttal vagy raloxifennel vagy denoszumabbal végzett) megelõzõ – legalább
12 hónapon át tartó – kezelés hatástalan, vagy azzal szemben intolerancia lép fel, vagy a kezelés ellenjavallt.
4.7.2. Parathyreoid hormon kezelés esetén 18 hónapos kezelést támogat az egészségbiztosító.
4.8. Gyógyszer intolerancia meghatározása
4.8.1. A társadalombiztosítási támogatás szempontjából bármely orális biszfoszfonáttal szembeni intolerancia alatt
az olyan, megfelelõ kezeléssel nem kontrollálható, folyamatosan fennálló, felsõ gastrointestinális traktust érintõ
zavarokat (gyulladás, fekély) kell érteni, amelyek  miatt az alkalmazási leirat szerinti szabályos kezelés kivitelezése, vagy
a terápia folytatása meghiúsulhat. A gastrointestinális mellékhatás az orális biszfoszfonátok jellemzõje. Akiknél
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az oesophagus rendellenességei vagy egyéb olyan állapotok állnak fenn, melyek a nyelõcsõ kiürülését késleltetik

(például strictura vagy achalasia), továbbá ha a beteg képtelen arra, hogy legalább 30 percig álljon, vagy üljön, azoknál

a betegeknél az orális biszfoszfonátokkal való kezelés kontraindikált, helyette parenterális biszfoszfonáttal vagy

stroncium-raneláttal vagy denoszumabbal ajánlott a kezelést végezni.

4.8.2. Az orális biszfoszfonátok alkalmazása viszonylag összetett. Nagy pohár (1–2 dl) vízzel kell bevenni, éhgyomorra,

függõleges testhelyzetben, ezt követõen még minimum 30 percig függõleges testhelyzetben kell maradni, ételt,

folyadékot, más gyógyszert, vitamint stb. ezen idõ alatt nem fogyaszthat a beteg. Az orális ibandronátot havonta

egyszer kell a betegnek bevenni, míg az alendronát és rizedronát esetén heti egyszeri alkalmazás szükséges. Az orális

biszfoszfonátok alkalmazása kapcsán levonható a következtetés, hogy az esetek többségében az oesophagitis

kivédése az alkalmazási leirat pontos betartásával lehetséges. A beteg terápiában való együttmûködése nem csupán

az esetlegesen fellépõ gyógyszer-mellékhatások függvénye, hanem kiemelt jelentõséggel bír a kezelõorvos részérõl

a beteg megfelelõ tájékoztatása és felkészítése, hogy a kezelés megfelelõen kivitelezett és eredményes legyen.

4.9. A kezelés idõtartama

4.9.1. A modern terápiás irányelvek szerint elsõsorban a magas kockázatú betegek gyógyszeres kezelése preferált,

bizonyítottan töréspreventív szerekkel. További alapelv, hogy a kezelést monoterápiában szükséges adni, kalcium

és D-vitamin kiegészítéssel. Egyéb gyógyszerkombinációtól nem várható további denzitásnövelés, de a mellékhatások

elõfordulása gyakoribbá válhat. A kezelés idõtartamára vonatkozóan nincs még tudományosan kellõen

megalapozott, egységes álláspont. A gyógyszeres kezeléstõl alapvetõen azt várjuk, hogy a csontvesztés üteme

lassuljon, megálljon, és ezáltal a csonttörés kockázata csökkenjen.

4.9.2. Az optimális kezelési eredmény az, ha a terápia elsõ 2–3 évében a trabecularis csontdenzitás 7–10%-kal nõ, mert

ez a törési rizikót felére csökkenti.

4.9.3. Vizsgálatok szerint már 12 hónapos alendronát kezelés statisztikailag szignifikáns javulást eredményezett

a betegek állapotában. Ennél rövidebb kezelési idõszak alatt a terápia hatásosságát megítélni nem lehet. Kontrollált

vizsgálatok szerint tízéves alendronát kezelés során a csontsûrûség-nyereség megközelítette a 15%-ot. Más

vizsgálatok arra világítottak rá, hogy a csípõtörések gyakorisága nem nõtt azoknál a nõknél, akik 5 éves alendronát

kezelés után 5 évig placebót szedtek, azokhoz képest, akik 10 éves alendronát kezelésben részesültek, de

a csigolyatörések gyakorisága nõtt. A 80 év feletti nõi populációban pedig megkérdõjelezõdött a gyógyszerek

hatásossága.”

2. Az R3. 16. melléklet 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa
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3. Az R3. 16. melléklet 7. pont 7.3. alpont szerinti táblázat 13–14. pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép, és
egyidejûleg a következõ 15–16. sorokkal egészül ki:
„

13 M05BX04 Denoszumab
14 G03XC01 Raloxifen
15 H05AA02 Teriparatid
16 H05AA03 Parathyreoid hormon

”

A nemzeti erõforrás miniszter 48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelete
a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési,
szolgálati és nyilvántartási rendjérõl  szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban
forgalmazható, valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl  szóló
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2) bekezdés f) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2) bekezdés b) pontjában
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. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési,
szolgálati és nyilvántartási rendjérõl  szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

1.  § A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási
rendjérõl  szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) „A gyógyszertárak szolgálati rendje” alcímet
megelõzõen a következõ alcímmel és 13/A.  §-sal egészül ki:

„A gyógyszertár mûködtetéséhez szükséges személyi feltételek
13/A.  § (1) A közforgalmú gyógyszertár mûködtetõje
a) heti 40 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészbõl,
b) heti 40 órát meghaladó, de heti 48 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészbõl és
1 expediáló szakasszisztensbõl,
c) heti 48 órát meghaladó, de heti 60 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 2 gyógyszerészbõl és
1 asszisztensbõl – amelybõl legalább 1 gyógyszerkiadó szakasszisztens –,
d) heti 60 órát meghaladó, de heti 67 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 3 gyógyszerészbõl és
3 asszisztensbõl – amelybõl legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens –,
e) heti 67 órát meghaladó nyitva tartás esetén legalább 4 gyógyszerészbõl és 4 asszisztensbõl – amelybõl legalább
2 gyógyszerkiadó szakasszisztens –,
álló szakszemélyzetet köteles foglalkoztatni.
(2) Amennyiben a tárgyévet megelõzõ évben a gyógyszertárban befogadott vények száma havi átlagban
gyógyszerkiadásra jogosult személyenként meghaladja a kétezret, úgy a gyógyszertár mûködtetõje
az (1) bekezdésben foglalt létszám felett kétezer vényenként további egy fõ gyógyszerész vagy szakasszisztens
foglalkoztatását köteles biztosítani.
(3) A három, vagy annál több kézigyógyszertár ellátását végzõ gyógyszertár mûködtetõje az (1) bekezdésben foglalt
létszám felett további egy fõ szakasszisztens foglalkoztatását köteles biztosítani.
(4) A házhozszállítást végzõ gyógyszertár mûködtetõje a házhozszállítási tevékenység idõtartamában is biztosítani
köteles a szolgálati rend és a vényforgalom alapján elõírt szaklétszámot a gyógyszertárban.
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(5) Amennyiben a gyógyszertár heti 20 órát meghaladó idõtartamban betegség-specifikus gyógyszerészi gondozást is 
végez, az (1) bekezdésben foglalt létszám felett további egy fõ gyógyszerész foglalkoztatását köteles biztosítani.
(6) Amennyiben az (1)–(5) bekezdésben foglalt feltételek biztosításához részmunkaidõben foglalkoztatott
gyógyszerészt, szakasszisztenst vagy asszisztenst is foglalkoztatnak, úgy a feltételek számítása esetén
a részmunkaidõben foglalkoztatott gyógyszerész, szakasszisztens vagy asszisztens a foglalkoztatásának ideje alatt
csak két gyógyszertárnál vehetõ figyelembe. Az elõírt létszám felett foglalkoztatott gyógyszerész a szakasszisztensi,
illetve asszisztensi létszámra vonatkozó feltételek számításakor figyelembe vehetõ.
(7) Egy gyógyszerész legfeljebb 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens és további 1 asszisztens szakmai felügyeletét
láthatja el.”

2.  § Az R1. 37.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási
rendjérõl  szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen készletben
tartandó termékekrõl  szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról  szóló 48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet
hatálybalépését megelõzõ napon érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõ közforgalmú, intézeti és
fiókgyógyszertáraknak a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési,
szolgálati és nyilvántartási rendjérõl  szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható,
valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl  szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról  szóló 48/2011.
(VII. 27.) NEFMI rendelet 1.  §-ával megállapított 13/A.  §-ban foglalt feltételeknek 2013. szeptember 1-jétõl kell
megfelelniük.”

3.  § Az R1.
a) 24.  § (1) bekezdés c) pontjában az „az ac) alpont szerint” szövegrész helyébe az „a bf) alpont szerinti” szöveg
b) 24.  § (3) bekezdésében az „a) pontjának ac) alpontja szerinti” szövegrész helyébe a „b) pontjának bf) alpontja

szerinti” szöveg
lép.

2. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl  szóló
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása

4.  § A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl  szóló 2/2008. (I. 8.) EüM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 3.  § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –]
„g) a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl  szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 2.  § (2) bekezdés a) és
b) pontja szerinti tápszerek;”

5.  § Az R2. 4.  § 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Gyógyszertárban – a 3.  §-ban foglaltakon túl – az alábbi termékek is forgalmazhatók:)
„15. anyatej-helyettesítõ, anyatej-kiegészítõ tápszerek, valamint a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl  szóló
24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 2.  § (2) bekezdés c) pontja szerinti tápszerek,”

Záró rendelkezések

6.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. augusztus 20-án lép hatályba.
(2) Az 1–3.  § az e rendelet kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 31. napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 39/2011. (VII. 27.) NFM rendelete
a területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggõ feladatokat szolgáló elõirányzat 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont m) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. § A területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggõ feladatokat szolgáló elõirányzat felhasználásának részletes
szabályairól szóló 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:
[Az elõirányzat terhére a területfejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: Támogató) forrást biztosít]
„f) az Észak-alföldi régióban közmunkaprogram keretében mintaprojektként megvalósuló, a Tisza folyó bal parti
árvízvédelmi töltés meghatározott szakaszának burkolattal történõ ellátásához, illetve stabilizációjához.”

2. § Az R. 1. alcíme a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A Támogató a 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatra elkülönített forrás kedvezményezettjének
a Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot jelöli ki. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kedvezményezett által benyújtott – a projekt részletes mûszaki tartalmát megjelölõ
és költségkalkulációval alátámasztott – támogatási igényrõl a Támogató pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés
keretében dönt. 
(3) A Támogató a kedvezményezettel a támogatás felhasználása érdekében szerzõdést köt, amely rendelkezik a forrás
ellenében biztosítandó feladatok meghatározásáról, a folyósítás rendjérõl, a beszámolási kötelezettség módjáról,
a nem teljesítés esetén alkalmazandó szankciókról.
(4) Elszámolható költségnek minõsül a feladat megvalósításához szükséges építõanyagok (különösen homokos kavics, 
építõkövek, aszfalt), a gépi munkavégzés (különösen építõanyagok leszállítása a bányákból és az aszfaltkeverõbõl,
azok beszállítása a munkaterületre, behengerelés), és a kivitelezési munka irányításának költsége. 
(5) Az elszámolható költségek esetében a támogatás a támogatási igénybejelentés befogadását követõen,
a támogatási szerzõdés szerinti befejezési határidõig a kedvezményezett nevére kiállított számla, egyéb bizonylat
alapján vehetõ igénybe. Saját vállalkozásban végzett beruházás esetén az elszámolás a támogatási szerzõdésben
meghatározott bizonylat alapján történhet, mely esetben kizárólag a megvalósításhoz szükséges anyagok,
bérköltségek és járulékaik, valamint az igénybe vett szolgáltatások költsége számolható el.” 

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

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 71/2011. (VII. 27.) VM rendelete
a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet bõvítésérõl és határainak módosításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3., 4. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom és az 1/1976. OTvH határozattal létesített, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról szóló 140/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségû Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet
területéhez csatolom az Ópusztaszer 071/28, 071/29, 071/30, 071/31 a–b, 071/32 a–b, 071/33, 071/34 a–b, 071/35 a–b,
071/36 a–b, 071/37, 071/39, 073/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 15,9 hektár kiterjedésû területet.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú ingatlanok az európai közösségi jelentõségû
természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján
Natura 2000 területnek minõsülnek.

(3) A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet részét képezõ Ópusztaszer 044/11 a–b, 044/12, 044/14 a–b, 044/15, 044/21, 044/22,
044/23, 044/38, 044/42 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, valamint a 044/18 hrsz.-ból 3,5347 ha (az X: 729790,77;
Y: 127559,85, X: 729805,47; Y: 127566,73; X: 729820,96; Y: 127581,13 EOV koordinátájú töréspontok által
meghatározott határvonaltól délre fekvõ rész), a 054/4 hrsz.-ból 0,0924 ha (az X: 729804,76; Y: 127265,62, X: 729802,74; 
Y: 127274,0 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól keletre fekvõ rész), összesen 10,9 hektár
kiterjedésû terület védettségét feloldom.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú ingatlanok védettségének feloldása nem érinti az
ingatlanoknak az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelettel megállapított Natura 2000 jogi jellegét.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott védetté nyilvánítás célja a természeti és tájképi értékekkel rendelkezõ, a már
védett természeti területhez szervesen kapcsolódó területek védetté nyilvánítása.

(2) Az 1. § (3) bekezdésben meghatározott védettségfeloldás célja a védettségi kritériumoknak már nem megfelelõ
területrészek leválasztása.

3. § A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet bõvítési területének természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 71/2011. (VII. 27.) VM rendelethez

A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet bõvítési területének természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitûzések
1.1. A Tisza-völgy déli részének és a Duna-Tisza közi hátság keleti peremének jellegzetes, természeteshez közeli
állapotban fennmaradt tájrészletének és táji értékeinek, köztük különösen a nyílt pusztai tájkép megõrzése.
1.2. A természetes felszínformák és maradványaik (a terület esetében magaspart-lejtõk, folyóhátak), továbbá a terület
természetes vízrajzi elemeinek: mocsarak és fakadóvizek megõrzése.
1.3. A természetközeli élõhelyek, ezen élõhelyekre jellemzõ fajok, életközösségek megõrzése, különös tekintettel
a gyepterületekre.
1.4. A terület biológiai sokféleségének megõrzése, fenntartása az õshonos élõvilág tekintetében.
1.5. A védett- és fokozottan védett madárfajok háborítatlan fészkelésének biztosítása és a vonuló madárfajok
táplálkozó-területeinek megõrzése, fenntartása.
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1.6. A területen elõforduló védett állatfajok (köztük különösen a barna ásóbéka [Pelobates fuscus], a zöld gyík
[Lacerta viridis], a mocsári teknõs [Emys orbicularis], a nagy kócsag [Egretta alba], a szürke gém [Ardea cinerea],
a nádirigó [Acrocephalus arundinaceus], a búbosbanka [Upupa epops], a mezei pacsirta [Alauda arvensis], és
a tövisszúró gébics [Lanius collurio]) megóvása, állományuk fenntartása, életfeltételeik biztosítása.
1.7. A tudományos és természetvédelmi célú kutatások számára a természeti feltételek biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. A természetes vízháztartást befolyásoló létesítmények elhelyezésének szabályozása.
2.2. A gyepek kaszálással és a lehetõ legnagyobb területen legeltetéssel történõ hasznosítása lehetõségének
biztosítása.
2.3. A gyepeken olyan kaszálási és legeltetési rend kialakítása, amellyel a gyepszerkezet fennmaradása és javulása
biztosítható.
2.4. Az inváziós lágy- és fásszárúak területrõl történõ eltávolítása.
2.5. A táji értékek és a tájjelleg hagyományos elemei megõrzésének segítése, a tájképet veszélyeztetõ létesítmények
elhelyezésének szabályozása.
2.6. A vadászati tevékenység szabályozása a természetvédelmi szempontból elõnyös elemeinek elõsegítése mellett.
2.7. Szalma- vagy szénakazal, valamint náddepónia elhelyezésének szabályozása.
2.8. A terület természeti értékeinek minél szélesebb kört érintõ, pontos felmérése.
2.9. A területen az építés feltételeinek és követelményeinek szabályozása.
2.10. A felszín alatti vizek használatának és a felszíni vizek elvezetésének szabályozása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme
3.1.1.1. Tilos a terület természetes felszínformáinak megváltoztatása, roncsolása, beleértve a motoros sportjármûvek
általi talajbolygatást, útbevágások kialakítását, területfeltöltést.
3.1.1.2. Engedélyezett tereprendezési munka megkezdése elõtt legalább 7 nappal az engedélyesnek írásban
tájékoztatnia kell a mûködési területével érintett Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban:
igazgatóság) a tevékenység megkezdésérõl.
3.1.2. Élõhelyek kezelése, fenntartása
3.1.2.1. A területen az inváziós lágy- és fásszárúak állományai által elfoglalt területek kiterjedése nem növekedhet,
e fajok teljes eltávolítására kell törekedni, azonban az erre irányuló tevékenység nem veszélyeztetheti védett növény-
és állatfajok állományait.
3.1.3. Fajok védelme
3.1.3.1. A búbosbanka, szalakóta (Coracias garrulus), kerecsensólyom (Falco cherrug) térségi állományának
megõrzése, állományaik növekedésének elõsegítése érdekében költõládák kihelyezésérõl, azok karbantartásáról
köteles az igazgatóság gondoskodni.
3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
3.1.4.1. Az igazgatóságnak gondoskodnia kell a terület természeti értékeinek a védetté nyilvánító jogszabály
hatálybalépését követõ két éven belüli felmérésérõl.
3.1.4.2. Az igazgatóságnak tízévente legalább egy alkalommal el kell készítenie a terület élõhelytérképét és a védett
növényfajok ponttérképét.
3.1.4.3. Az igazgatóság feladata a természetvédelmi kezelés szempontjából kulcsfontosságú élõlénycsoportok és
fajok állományának, helyzetének folyamatos nyomon követése, és az így gyûjtött adatok, információk dokumentálása.
3.1.5. Terület- és földhasználat
3.1.5.1. Technikai sport nem folytatható a területen.
3.1.5.2. A területhasználó köteles a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott inváziós növényfajok megtelepedését, terjedését
megakadályozni, és a már meglévõ állományokat kiirtani.
A hatóság az engedély kiadása elõtt kikéri az igazgatóság véleményét a tevékenység helye, módja és ideje
tekintetében.
3.1.5.3. Vadföld és vaditató nem létesíthetõ a területen.
3.1.5.4. A vadászat során keletkezett hulladékot, lõszerhüvelyt a vadászat befejeztével össze kell gyûjteni, és el kell
szállítani a területrõl.
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3.1.5.5. Mesterséges vadkibocsátás, zárt téri vadtartás, apróvadnevelõ és -kibocsátóhely létesítése tilos.
3.1.5.6. Víztározási célú vízilétesítmény, horgásztó, halastó, öntözõgödör létesítése tilos.
3.1.5.7. Termõföldön trágyaszarvas kialakítása tilos.
3.1.5.8. Természetszerû növénytársulás állományában szóró létesítése nem engedélyezhetõ kivéve, ha az
állományapasztási célból történik.
3.1.5.9. Felszíni vizek elvezetése tilos. Kivételt képez, ha a felszíni vizek kártétele élet-és vagyonbiztonságot fenyeget.
3.1.5.10. Felszín alatti és felszíni vizek rekreációs rendeltetésû víztér vízutánpótlása céljából nem vehetõk igénybe.
3.1.5.11. Õshonos nem védett lágyszárú gyógynövények csak a szántóként hasznosított területeken termeszthetõk.
3.1.5.12. A terület tulajdonosa az elhagyott hulladékot saját költségén köteles eltávolítani.
3.1.5.13. Csak a terület tájképi értékét nem veszélyeztetõ, gazdálkodáshoz kötõdõ terepi jelzések alakíthatók ki.
3.1.5.14. Szõlõ- és gyümölcsültetvény nem létesíthetõ, kivéve az épületet magában foglaló ingatlanrészen kialakított,
kert jellegû telepítést.
3.1.5.15. Szántó létesítése tilos.
3.1.5.16. A természetbeni állapot szerinti gyep, nádas és mocsár területeken a talajerõ-utánpótlást csak a ténylegesen
ott legelõ állatok által elhullajtott trágya képezheti.
3.1.5.17. A gyepeken, vizes élõhelyeken növényvédõ szer alkalmazása tilos, amely alól az inváziós növényfajok
hatósági engedéllyel végzett irtása képez kivételt.
3.1.5.18. A területen csak vizekre és vízben élõ szervezetekre nem veszélyes minõsítésû hatóanyagot tartalmazó
növényvédõ szer alkalmazható.
3.1.5.19. A tarló és a szalma, valamint a nádtörmelék égetése tilos.
3.1.5.20. Náddepó gyep hasznosítású vagy gyep mûvelési ágban nyilvántartott területen nem létesíthetõ.
3.1.5.21. Nagynyomású gáz- és olajvezeték létesítésével, mûködtetésével, fenntartásával, valamint fejlesztésével járó
tevékenységet a terület legkisebb mértékû zavarásával kell végezni.
3.1.5.22. E rendelet hatálybalépését megelõzõ három évben szántóföldként nem hasznosított, visszagyepesedõ
földrészlet és gyepterület szántóvá, valamint erdõterületté való alakítása tilos.
3.1.5.23. Termõföld mûvelés alóli kivonása, más célú hasznosítása és a mûvelési ág váltás csak az 1. pontban
meghatározott természetvédelmi célkitûzések érdekében, azokkal összhangban történhet.
3.1.5.24. Új építmény elhelyezése – az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitûzések megvalósítását
szolgáló, továbbá azzal összhangban álló építmény kivételével – tilos.
3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra
3.1.6.1. A terület hatósági tájékoztató táblával történõ megjelölését a tábláknak a terület határa és a területre
bevezetõ utak találkozásánál történõ kihelyezésével végzi el az igazgatóság.
3.2. Mûvelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak
3.2.1. Szántó mûvelési ágú területek kezelése
3.2.1.1. E rendelet hatálybalépését megelõzõ három évben visszagyepesedett, vagy gyep, de a közhiteles
ingatlan-nyilvántartásban szántóként nyilvántartott területek mûvelési ágát a valós természetbeni állapotnak
megfelelõ mûvelési ágra kell változtatni e rendelet hatálybalépésétõl számított 1 éven belül.
3.2.1.2. Szántó mûvelési ágú területen, a nyílt pusztai tájkép megõrzése érdekében erdõtelepítés, fásítás nem
végezhetõ.
3.2.1.3. Tápanyag-utánpótlás során a mûtrágyával kijuttatott nitrogén-hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg
a 170 kg/ha/gazdálkodási év mértéket.
3.2.1.4. Mûtrágyázás a szántóföldként nem hasznosított, visszagyepesedõ vagy gyepterületek és vizes élõhelyek
50 m-es körzetében tilos.
3.2.1.5. Lágyszárú és fásszárú energiaültetvény telepítése tilos.
3.2.2. Gyep (rét és legelõ) mûvelési ágú területek kezelése
3.2.2.1. Gyepeken gépjármûvel közlekedni tilos. A korlátozás nem vonatkozik a jogszerû tevékenységet végzõ,
a gyepfelszínt nem károsító, száraz talajon közlekedõ mezõgazdasági gépekre.
3.2.2.2. Felülvetés és gyepfeltörés, mechanikai jellegû ápolási munkák végzése, tûzpászták létesítése tilos.
3.2.2.3. Égõ gyepen, amennyiben a tûz nem fenyeget közvetlenül emberéletet, épületet, nagyértékû mezõgazdasági
létesítményt vagy több hektáros kiterjedésû erdõterületet, tilos a tûz terjedése ellen szántással, tárcsázással, a gyepek
felszaggatásával, valamint vegyszer kijuttatással védekezni.
3.2.2.4. A gyepeken június 15. után kezdhetõ meg a kaszálás.

25796 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 89. szám



3.2.2.5. Kaszálás során legalább 8 cm-es fûtarlót kell visszahagyni.
3.2.2.6. Kaszálásonként változó helyen a lekaszálandó terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálatlanul kell hagyni.
3.2.2.7. Tisztítókaszálás, szárzúzás szeptember 1. után kezdhetõ meg, amely alól kivételt képez július 15-i dátummal az 
inváziós növényfajok állományait érintõ kaszálás és szárzúzás megkezdése.
3.2.2.8. A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellõl, az ott élõ állatok
zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálatlanul hagyott foltokat tilos olyan módon fennhagyni, hogy
abban inváziós növény állománya legyen.
3.2.2.9. Kaszálás és tisztítókaszálás során vadriasztó láncot kell használni.
3.2.2.10. Gyepterületen a kaszálást követõ 30 napon túl tilos a levágott növényi anyag tárolása.
3.2.2.11. Vizes vagy átnedvesedett talajon a kaszálás tilos.
3.2.2.12. Spontán gyepesedõ területeken sarjúkaszálást, szárzúzást a felhagyást követõ elsõ 5 évben kell végezni.
3.2.2.13. Tápanyag-utánpótlás csak a legelõ állatok által elhullajtott ürülékbõl származhat, egyéb trágya kiszórása
tilos.
3.2.2.14. A gyepet borító vízállások 100 méteres parti sávjában történõ legeltetés abban az esetben engedélyezhetõ,
ha a legeltetés július 1. és december 31. között történik.
3.2.2.15. December 1. és március 14. közötti idõszakban történõ legeltetéshez nem szükséges a természetvédelmi
hatóság engedélye, ha az igazgatósággal a legeltetett haszonállatfajta és az állatsûrûség tekintetében elõzetes
egyeztetésre került sor. Az eredményes egyeztetésrõl az igazgatóság tájékoztatja a hatóságot.
3.2.2.16. A legeltetett jószágállomány számára kialakított idõszakos szállásokon és gyepeken kiegészítõ takarmány
elhelyezése tilos.
3.2.2.17. A területen csak szarvasmarhával, juhval, lóval, házi bivallyal, kecskével történhet a legeltetés.
3.2.2.18. A közhiteles ingatlan-nyilvántartásban gyepként szereplõ ingatlanok mûvelési ágának megváltoztatása,
mûvelés alóli kivonása, valamint más célú hasznosítása tilos.
3.2.3. Mûvelés alól kivett területek kezelése
3.2.3.1. Földút burkolt úttá alakítása tilos.
3.2.3.2. Földút természetes terepszint fölé emelése tilos.
3.2.3.4. Tanyaépítés céljára csak a meglévõ tanyahely vehetõ igénybe.
3.2.3.5. Új beépítésre szánt terület kijelölése tilos.
3.2.3.6. Három hónapnál hosszabb ideig fennálló ideiglenes jellegû építmény abban az esetben létesíthetõ, ha az
elhelyezés és az üzemeltetés védett faj élettevékenységét nem zavarja, természeti értéket nem károsít, nem pusztít el.
3.2.3.7. Forgalomnövekedés okozta természetvédelmi kár megelõzése érdekében a gépjármûvel való közlekedés
egyéb jogszabály által lehetõvé tett korlátozását biztosító mûtárgyak elhelyezésérõl az igazgatóság gondoskodik.
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozata
a Fogyasztóvédelmi Tanácsról

1. A Kormány a fogyasztóvédelmet érintõ javaslatok kormányzati munkába való becsatornázása céljából, a kormányzati
fogyasztóvédelmi politika, a fogyasztói érdekek és a szakmai teljesíthetõség összehangolására, továbbá a speciális
szakmai szempontok hatékonyabb érvényesítésére – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti javaslattevõ, véleményezõ
és tanácsadó testületként – Fogyasztóvédelmi Tanácsot hoz létre és mûködtet. 

2. A Fogyasztóvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) a Kormány fogyasztóvédelemmel összefüggõ döntéseit
elõkészítõ konzultatív, véleményezõ, javaslattevõ, érdekegyeztetõ fórum.

3. A Tanács feladatkörében
a) évente megvitatja a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkezõ hatóságok ellenõrzési és egyéb fogyasztóvédelmi

tevékenységét;
b) jogszabályalkotást, jogszabály-módosításokat kezdeményezhet a feladatkörrel rendelkezõ miniszternél

a fogyasztói jogok, fogyasztói érdekek érvényesítése, illetve védelme érdekében;
c) javaslatot tehet a Kormány fogyasztóvédelmi politikájának, illetve cselekvési programjának tartalmára, egyes

országos ellenõrzési és vizsgálati programok lefolytatására, továbbá a fogyasztókat érintõ egyéb döntésekre,
programokra;

d) véleményt nyilvánít a Kormány fogyasztóvédelmi politikájára, illetve cselekvési programjára vonatkozó
javaslatokról, a fogyasztókat érintõ jelentõsebb szabályozási javaslatokról, jelentésekrõl, a fogyasztói
tájékoztatással, oktatással, képzéssel összefüggõ koncepciókról, valamint a fogyasztói vitarendezés alapvetõ
kérdéseirõl;

e) figyelemmel kíséri a Kormány fogyasztóvédelmi politikájának és cselekvési programjának végrehajtását.

4. A Tanács elnöke a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztériumnak a miniszter
fogyasztóvédelemért való felelõsségével kapcsolatos feladatokat ellátó államtitkára. A Tanács titkára az elnök által
kijelölt vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõ.

5. A Tanács további tagjai:
a) a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyeletének egy-egy képviselõje, valamint
b) az elnök felkérése alapján:

ba) a Magyar Agrárkamara képviselõje,
bb) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselõje,
bc) 8 fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet elnöke,
bd) 6 országos gazdasági érdekképviseleti szervezet egy-egy képviselõje,
be) a békéltetõ testületek 2 képviselõje és
bf) a Pénzügyi Békéltetõ Testület képviselõje.

6. A Tanács állandó meghívottja a Kormány egészségügyért, elektronikus hírközlésért, energiapolitikáért,
élelmiszerlánc-felügyeletért, pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint
turizmusért felelõs tagja által az adott feladatkörért való felelõsségére tekintettel kijelölt vezetõi munkakört betöltõ
kormánytisztviselõ.

7. A Tanács ülésén az elnök meghívására részt vehet azon államigazgatási szerv, társadalmi, szakmai szervezet
képviselõje, amelynek feladat- és hatáskörét, vagy tevékenységét a Tanács által tárgyalt kérdés érinti.
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8. A Tanács üléseit az elnök vezeti, ezen jogkörét átruházhatja a fogyasztóvédelmi terület szakmai munkáját irányító
állami vezetõre.

9. A Tanács felkért tagjainak megbízatása 3 évre szól. A delegált tagok megbízatása határozatlan idõre szól.

10. A felkért tagok tagsága megszûnik:
a) megbízatási idõ lejártával,
b) lemondással vagy
c) a megbízatás visszavonásával.

11. A felkért tag megbízatását az elnök visszavonja, ha a tag 2 egymást követõ ülésen nem vesz részt, és helyettesítésrõl
nem gondoskodik. A megbízatás visszavonásától számított 30 napon belül az elnök gondoskodik új tag felkérésérõl.

12. A Tanács tagjait és az ülésen részt vevõket díjazás, költségtérítés nem illeti meg.

13. A Tanács szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik.

14. A Tanács mûködésének részletes szabályait, valamint az elnök, a titkár és a tagok helyettesítésének rendjét az ügyrend
tartalmazza. A Tanács ügyrendjét a tagok véleményének kikérését követõen a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter
állapítja meg.

15. A Tanács tagjainak névsorát, ügyrendjét, valamint az ülésekrõl készült emlékeztetõt a fogyasztóvédelemért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

16. Ez a határozat a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidejûleg a Fogyasztóvédelmi Tanács
létrehozásáról szóló 1023/2008. (IV. 17.) Korm. határozat hatályát veszti, és egyidejûleg a tagok megbízatása
megszûnik. Az új tagok felkérésérõl az elnök a határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1260/2011. (VII. 27.) Korm. határozata
az állami vagyon gyarapításáról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
az állami vagyon gyarapításához szükséges forrás megteremtése érdekében a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések
cím terhére a melléklet szerinti átcsoportosításokat rendeli el
a) a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményezõ kiadások
jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím, valamint

b) a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 1. Tanácsadók, értékbecslõk és jogi képviselõk díja
jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások jogcím
javára elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 89. szám 25799



Melléklet az 1260/2011. (VII. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –13 400,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegû kiadások

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését
eredményezõ kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések 13 204,0

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1 Tanácsadók, értékbecslõk és jogi képviselõk díja

296424 2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos
egyéb kiadások 196,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: 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
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 13 400,0 13 400,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1261/2011. (VII. 27.) Korm. határozata
az élelmiszeripari vállalkozások tartós forgóeszköz hiteleihez biztosítandó MFB Élelmiszeripari
Bankgarancia Programról szóló 1073/2009. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról

1. Az élelmiszeripari vállalkozások tartós forgóeszköz hiteleihez biztosítandó MFB Élelmiszeripari Bankgarancia
Programról szóló 1073/2009. (V. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) a következõ 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. Az MFB Zrt. az 1. pont a) alpontjától eltérõen nem piaci alapon is nyújthat bankgaranciát. A nem piaci alapon
nyújtott bankgarancia éves díja nem haladhatja meg a vállalt bankgarancia évi 1,5%-át. A nem piaci alapon nyújtott
bankgarancia kedvezményes díjának mértékét az MFB Zrt. a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a vidékfejlesztési
miniszterrel folytatott elõzetes egyeztetés alapján – a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban – állapítja meg.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos”

2. A H. 1. pont b) alpontjában a „0,3%-a” szövegrész helyébe a „0,25%-a” szöveg, a „0,58%-a” szövegrész helyébe
a „0,48%-a” szöveg, a „0,74%-a” szövegrész helyébe a „0,64%-a” szöveg, az „1,05%-a” szövegrész helyébe a „0,85%-a”
szöveg, a „2%-a” szövegrész helyébe az „1,5%-a” szöveg lép.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 57/2011. (VII. 27.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. november 16-án
aláírt, a két ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és
a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl szóló Egyezmény módosítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzet fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. november 16-án aláírt,
a két ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítésérõl szóló Egyezményt módosító megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt 
vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követõen
a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 89. szám 25801



A miniszterelnök 58/2011. (VII. 27.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. november 16-án
aláírt, a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és
a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl szóló Egyezmény módosítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzet fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. november 16-án aláírt,
a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítésérõl szóló Egyezményt módosító megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt 
vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követõen
a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

25802 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 89. szám

A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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