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Törvények

2012. évi CXXXVIII. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hõsök emlékének megörökítésérõl
és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról*
1. §

(1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában kedvezményezett)
„a) a magánszemély rendelkezõ nyilatkozata évének elsõ napja elõtt legalább
aa) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) szerinti
– egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet),
ab) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett – a polgári törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti –
alapítvány,
ac) egy évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett olyan közhasznú alapítvány vagy közhasznú egyesület, amely
tevékenységét állami szervvel vagy helyi önkormányzattal a rendelkezõ nyilatkozat évének elsõ napja elõtt legalább
egy évvel kötött szerzõdés alapján végzi, valamint
ad) egy évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett közalapítvány,
ha az alapcél szerinti közhasznú tevékenységét a magánszemély rendelkezõ nyilatkozata évét megelõzõ év elsõ napja
óta megszakítás nélkül végzi;”
(2) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti kedvezményezett az állami szervvel vagy helyi önkormányzattal
kötött szerzõdése másolatának az adóhatósághoz történõ becsatolásával igazolja, hogy közhasznú tevékenységét
közfeladat-ellátási kötelezettség mellett végzi.”

2. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 7. § (8) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felhasználás abban az esetben tekinthetõ – a közcélú tevékenység szempontjából – megfelelõnek, amennyiben
a költségvetési támogatást)
„a) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontja szerinti kedvezményezett az alapcél szerinti közhasznú tevékenysége
megvalósítására fordítja,”

3. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény a következõ 9. §-sal egészül ki:
„9. § A kedvezményezett a 2012. és 2013. évben a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát a következõ
tevékenységekre vonatkozóan teszi:
1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
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kulturális örökség megóvása,
mûemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével,
közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tûzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
fogyasztóvédelem,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése – ideértve
a munkaerõ-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elõsegítése,
közhasznú jogállású szervezetek számára biztosított – csak közhasznú jogállású szervezetek által igénybe
vehetõ – szolgáltatások,
ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
bûnmegelõzés és áldozatvédelem.”

4. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdése e) pontjában az „alapszabálya, alapító okirata” szövegrész helyébe az „alapcél”
szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés f) pontja.

6. §

A magyar hõsök emlékének megörökítésérõl és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl szóló 2001. évi LXIII. törvény
3. §-ában az „az egyesületek” szövegrész helyébe az „a civil szervezetek” szöveg lép.

7. §

Ez a törvény a kihirdetést követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CXXXIX. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról*
1. §

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 42. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„42. § A 2012. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás idõpontjában forintra
átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 320 000,0 millió forintot.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXL. törvény
egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal összefüggõ
törvényi rendelkezések módosításáról**
1. §

(1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 13. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A miniszterelnök halála esetén a rá tekintettel járó hozzátartozói nyugellátás megállapítása szempontjából
a mindenkori miniszterelnöki illetmény havi összegét kell a miniszterelnök öregségi nyugdíjaként figyelembe venni.”
(2) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 91. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 13. § (3a) bekezdését a hatálybalépése elõtt megállapított hozzátartozói nyugellátásra is alkalmazni kell
az 1990. május 23-át követõen miniszterelnöki tisztséget betöltött személy hozzátartozója esetében.”

2. §

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 13. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„13. § (1) A köztársasági elnök halála esetén házastársát, ennek hiányában élettársát (a továbbiakban együtt: özvegy)
– özvegy hiányában örökösét, több örökös esetén örököseit – egy összegben a köztársasági elnök hathavi
tiszteletdíjának megfelelõ összegû juttatás illeti meg.
(2) A köztársasági elnök halála esetén a rá tekintettel járó hozzátartozói nyugellátás megállapítása szempontjából
a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj havi összegét kell a köztársasági elnök öregségi nyugdíjaként figyelembe
venni.”

3. §

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 4. §-a
a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény
és a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint megállapított hozzátartozói
nyugellátások fedezetét a központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak.”

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

5. §

A 2. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
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Kormányrendeletek

A Kormány 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete
egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 3–4. alcím, valamint a 16. § a) pontja tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény 40. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint
a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §

2. §

(1) A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A munkaadó, valamint az a) pontban meghatározott munkavállaló részére, legfeljebb egyéves idõtartamra, egészben
vagy részben megtéríthetõ a munkába járással kapcsolatos utazási költségnek, az õt – a munkába járással kapcsolatos
utazási költségtérítésrõl szóló Korm. rendelet alapján – terhelõ része, ha a munkaadó)
„a) olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja, – pályakezdõ, valamint megváltozott
munkaképességû személy esetében három hónapja – a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvény szerinti álláskeresõ, és”
(2) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott települések körét – a fõvárosi és megyei kormányhivatal közlekedési
felügyelõsége véleményének meghallgatásával – a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatot ellátó
szakigazgatási szerve (a továbbiakban: munkaügyi központ) határozza meg.”
Az R1. a következõ alcímmel és 4–5. §-sal egészül ki:

„Lakhatási támogatás
4. § (1) Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresõnek
a) akit legalább három hónapja álláskeresõként tartanak nyilván,
b) aki olyan legalább hat hónap idõtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejû munkaviszonyt vagy
közalkalmazotti jogviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re
van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta – tömegközlekedési eszközzel
történõ oda- és visszautazás ideje 6 órát meghaladja,
c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés
helyétõl való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytõl a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel
történõ oda- és visszautazás ideje nem éri el a hat órát,
d) akinek az utolsó munkahelye nem a munkavégzés helye szerinti településen, továbbá nem annál a foglalkoztatónál
volt, amellyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
e) lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelõ településen bérleti
jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és
f) aki nem részesül a kérelem idõpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályakezdõ álláskeresõnek is nyújtható, azonban pályakezdõ álláskeresõ
esetében az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõtartamot, valamint az (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feltételt nem kell vizsgálni.
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(3) A támogatás csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállaló esetében az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feltétel hiányában is nyújtható. E bekezdés alkalmazásában csoportos létszámleépítéssel érintett
munkavállalónak azt a munkavállalót kell tekinteni, akivel a munkaadó a csoportos létszámleépítés keretében
a felmondást írásban közölte.
(4) A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülõ
a) a lakhatási támogatás segítségével létrejövõ munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya rendszeres jövedelmet
biztosít,
b) érvényes munkaszerzõdéssel vagy kinevezéssel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, amely tartalmazza
a munkavégzés helyét is,
c) bérleti szerzõdéssel igazolja a munkavégzés helyén, vagy az (1) bekezdés c) pontban meghatározott feltételeknek
megfelelõ településen lévõ lakóingatlanra bérlõként legalább a támogatás idõtartamának felére létesített bérleti
jogviszonya fennállását, és
d) az a) pontban meghatározott jogviszonyból származó havi bruttó jövedelme, nem haladja meg a kötelezõ
legkisebb munkabér 300 százalékát.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában lakóingatlan a saját tulajdonában vagy a vele együtt élõ házastárssal
közös tulajdonban lévõ olyan lakás céljára szolgáló ingatlan, amely beköltözésre alkalmas.
(6) A támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelõzõen kell benyújtani.
(7) A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülõ személy
a) munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya az adott munkaadónál a támogatás idõtartama alatt megszûnik, és
a megszûnést követõ 30 napon belül nem létesít az (1) bekezdés b)–d) pontjában, a (4) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelõ új munkaviszonyt,
b) bérleti jogviszonya megszûnik, és a támogatás idõtartama alatt nem létesít újabb bérleti jogviszonyt,
c) havi bruttó jövedelme meghaladja a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott mértéket,
d) öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra válik jogosulttá,
e) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelõ lakóingatlant szerez.
5. § (1) A támogatás folyósításának idõtartama tizennyolc hónap.
(2) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) az elsõ hat hónapban 100 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 60 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 40 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg.
(3) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan
a) az elsõ hat hónapban a 150 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 90 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 60 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevõ közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek
a támogatás feltételeinek.
(4) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan
a) az elsõ hat hónapban a 200 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 120 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 80 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában közeli hozzátartozó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy azzal az eltéréssel, hogy a fogyatékos gyermek
tekintetében a fogyatékosság fennállásának idõpontjára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.
(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás a támogatás feltételeinek megfelelõ személyek
között egyenlõ arányban oszlik meg.
(7) A támogatás a bérleti díjjal és közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.
(8) A (7) bekezdés alkalmazása szempontjából közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj,
a villamos energia, a távfûtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehetõ figyelembe.
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(9) A támogatás idõtartama alatt a munkavállaló részére egymást követõen több ingatlanra kötött bérleti szerzõdés
esetében is megállapítható a támogatás, azonban a költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja.
(10) A támogatás folyósítási idõtartamának kimerítését követõen újabb támogatás a támogatás lejártát követõ
36 hónap elteltével állapítható meg.”
3. §

(1) Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 2–4. §-ban meghatározott támogatás – kérelemre – nyújtható.”
(2) Az R1. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 4. §-ban meghatározott támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezõ nevét, születési helyét és
idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, a munkáltató megnevezését, a foglalkoztatásának tervezett helyét,
munkakörét, a létesítendõ munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban várható jövedelmét, lakhatás céljára
tervezett ingatlan megjelölését, az utolsó munkavégzési helyének megnevezését, továbbá a támogatás feltételeire
vonatkozó nyilatkozatait.”
(3) Az R1. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 4. §-ban szabályozott támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a munkaszerzõdést, amelynek a kötelezõ tartalmi
elemeken kívül tartalmaznia kell a munkavégzés helyét és a foglalkoztatni kívánt álláskeresõ lakóhelyét és tartózkodási
helyét. A tartózkodási helynek meg kell egyeznie a foglalkoztatás helyével vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelõ településsel.”

4. §

(1) Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 2. és 3. §-ban meghatározott támogatást a munkaadó részére havonta utólag kell folyósítani. A 2. §-ban
meghatározott támogatást a munkavállaló részére a munkaadó útján kell folyósítani. A munkaadói igénylésnek
tartalmaznia kell a munkavállaló adatait, továbbá ahhoz mellékelni kell a kifizetés tényét igazoló bizonylatokat és elsõ
ízben a munkaszerzõdést is.”
(2) Az R1. 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 4. §-ban meghatározott támogatást a munkavállaló részére a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását
követõen utólag kell folyósítani.”
(3) Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 2. §-ban és a 4. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a fõvárosi és megyei kormányhivatal
járási (fõvárosi kerületi) hivatalának a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes foglalkoztatási,
munkaerõpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerve (a továbbiakban: kirendeltség), a 3. §-ban
meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat – a munkaügyi központ illetékességi területén kívül lakó és
a csoportos személyszállításban részt vevõ munkavállalókra vonatkozóan is – a munkaadó székhelye (telephelye)
szerint illetékes kirendeltség látja el.”
(4) Az R1. 7. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 4. §-ban meghatározott támogatásról hatósági keretszerzõdést kell kötni. A támogatás mértékét hat
hónaponként külön hatósági szerzõdésben kell meghatározni.”
(5) Az R1. 7. §-a a következõ (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A 4. §-ban meghatározott támogatásban részülõ munkavállaló haladéktalanul köteles a támogatást folyósító
szervnek bejelenteni, ha a körülményeiben olyan változás következik be, amelynek következtében támogatásra nem
lenne jogosult.”
(6) Az R1. 1. § c) pontjában a „lakhatási hozzájárulás megtérítése” szövegrész helyébe a „lakhatási támogatás” szöveg lép.
(7) Az R1. 7. § (5) bekezdésében a „A 2. §-ban” szövegrész helyébe a „A 2. §-ban és a 4. §-ban” szöveg lép.

2. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása
5. §

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában a „kirendeltségeire”
szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala foglalkoztatási,
munkaerõpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére” szöveg lép.
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3. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok
a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program
1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és
foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:
„Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható
támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„c) a fõvárosi (megyei) kormányhivatal munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervére (a továbbiakban:
munkaügyi központ), a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala foglalkoztatási,
munkaerõpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére (a továbbiakban: kirendeltség), valamint”
(2) Az R2. 1. § d) pont db) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed
d) arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, aki, illetõleg amely)
„db) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1./08/1 konstrukció keretében megvalósításra kerülõ
kiemelt projektben (a továbbiakban: 1.1.1. /08/1 Program)”
(vesz részt.)

7. §

(1) Az R2. 2. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül – álláskeresõként való nyilvántartásba vétel hiányában is –,
az 1.1.2. Programba bevonható az a személy is, aki a Programba való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben,
gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy keresõ
tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonya az elõzõekben felsorolt ellátások folyósításának megkezdését
megelõzõen, vagy az ellátás folyósítása alatt szûnt meg, és a Programba történõ bevonásának idõpontjában nem
folytat keresõ tevékenységet.”
(2) Az R2. 2. § (3a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3a) A Programba a (2) bekezdésben foglaltakon kívül kizárólag munkaerõpiaci szolgáltatások igénybevétele céljából
álláskeresõként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatal is bevonható.”
(3) Az R2. 2. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az 1.1.2. Programba nem vonható be az a személy,)
„e) aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges
képesítést szerzett, és munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatásban vagy bértámogatásban
vagy álláskeresõk vállalkozóvá válását elõsegítõ támogatásban részesült.”
(4) Az R2. 3. § b) pontja a következõ be) ponttal egészül ki:
(Az 1.1.2. Program alapján a következõ támogatások nyújthatók:
b) elhelyezkedést segítõ támogatások:)
„be) lakhatási támogatás;”

8. §

Az R2. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott támogatásokra a 4–10. §-ban foglalt rendelkezéseket
megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy
a) az álláskeresõk vállalkozóvá válását elõsegítõ támogatásának nem feltétele, hogy a kérelmezõ álláskeresõként
legyen nyilvántartva,
b) az 1.1.1./08/1 Program keretében nyújtható támogatások esetében az 5. § (3) és (4) bekezdésében foglalt
rendelkezés nem alkalmazható, és a bértámogatás legfeljebb 12 hónapra, a foglalkoztatót terhelõ bér és az ahhoz
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60 százalékának mértékéig adható.
c) az 5. §-ban meghatározott bértámogatás nem nyújtható olyan személy foglalkoztatásához, aki nem minõsül
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészébõl nyújtott foglalkoztatást bõvítõ támogatás szempontjából
külön jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességû személynek.”
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(1) Az R2. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1.1.2. Programot, valamint az 1.1.1. Programot (a továbbiakban: Programok) a Minisztérium koordinálásával
kedvezményezettként a munkaügyi központ hajtja végre. A Programok keretében nyújtott támogatással kapcsolatos
ügyekben a Program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában szálláshelye
szerint illetékes kirendeltség jár el.”
(2) Az R2. 17. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítással kapcsolatos ügyekben a munkaadó
székhelye szerint illetékes kirendeltség jár el.”
Az R2.
a) 2. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a Program célcsoportjába azok
az álláskeresõk tartoznak, akik” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen
az 1.1.2. Program egyik célcsoportjába azok az álláskeresõk tartoznak, akik”,
b) 2. § (4) bekezdés a) pontjában, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, valamint 17. § (2) és (4) bekezdésében
a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,
c) II. részében a „A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott
munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”” alcíme helyébe a „Társadalmi
Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1./08/1 konstrukció: „Megváltozott munkaképességû emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”” alcím,
d) 11. § (1) bekezdésében, 12. §-át megelõzõ alcímében, valamint a 12. § (1) bekezdésében az „1.1.1. Program”
szövegrész helyébe az „1.1.1./08/1. Program”,
e) 11. § (2) bekezdésében az „1.1.1. Programra” szövegrész helyébe az „1.1.1./08/1. Programra”,
f) 11. § (3) bekezdésében az „1.1.1. Programba” szövegrész helyébe az „1.1.1./08/1. Programba”
g) 17. § (5) bekezdésében az „a 12. § (2) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe az „a 12. § (2) bekezdés b) és
c) pontjában”
szöveg lép.

4. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetûek
foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló
175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
11. §

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért
a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 1. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„c) a Budapest Fõváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központjára, valamint a Pest megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjára (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ), valamint Budapest Fõváros Kormányhivatala
fõvárosi kerületi hivatala foglalkoztatási, munkaerõpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére, továbbá
a Pest megyei Kormányhivatal járási hivatala foglalkoztatási, munkaerõpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási
szervére (a továbbiakban együtt: kirendeltség),”

12. §

(1) Az R3. 2. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Programba a (1) bekezdésben foglaltakon kívül kizárólag munkaerõpiaci szolgáltatások igénybevétele céljából
álláskeresõként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatal is bevonható.”
(2) Az R3. 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Programba nem vonható be az a személy,)
„e) aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges
képesítést szerzett, és munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatásban vagy bértámogatásban
vagy álláskeresõk vállalkozóvá válását elõsegítõ támogatásban részesült.”
(3) Az R3. 2. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Álláskeresõként való nyilvántartásba vétel hiányában a Programba bevonható az a személy is, aki a Programba
való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban,
valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy keresõ tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonya az elõzõekben
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felsorolt ellátások folyósításának megkezdését megelõzõen, vagy az ellátás folyósítása alatt szûnt meg, és
a Programba történõ bevonásának idõpontjában nem folytat keresõ tevékenységet.”
(4) Az R3. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett az a személy, aki három
hónapja a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti álláskeresõ.”
(5) Az R3. 3. § b) pontja a következõ be) ponttal egészül ki:
(A Program alapján a következõ támogatások nyújthatók:
b) elhelyezkedést segítõ támogatások:)
„be) lakhatási támogatás;”
13. §

(1) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Programot a Minisztérium koordinálásával kedvezményezettként a munkaügyi központok hajtják végre.
A Programok keretében nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben a Program célcsoportjába tartozó személy
lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kirendeltség jár el.”
(2) Az R3. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítással kapcsolatos ügyekben a munkaadó
székhelye szerint illetékes kirendeltség jár el.”

14. §

Az R3.
a) 2. § (1) bekezdésében az „A Programba olyan, a munkaügyi központok által álláskeresõként nyilvántartott
személy vonható be,” szövegrész helyébe az „A Programba – a (2a) bekezdésben foglaltakon kívül –
az az álláskeresõ vonható be,”,
b) 5. § (8) bekezdésében az „a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény” szövegrész helyébe
az „a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény”
szöveg lép.

5. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
15. §

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet „Eljárási szabályok” alcíme
a következõ 7/E. §-sal egészül ki:
„7/E. § A társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter a közfoglalkoztatásért, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszter kezdeményezésére a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott közfoglalkoztatónál folyó
közfoglalkoztatási program esetében az irányítása alatt mûködõ állami felnõttképzési intézményt kizárólagos képzést
folytató szervezetként jelölheti ki.”

16. §

Hatályát veszti
a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” keretében
nyújtható támogatásokról szóló 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint
b) a szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések
megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdése, valamint a 3. § (1) bekezdésében az „a munkaügyi tanács és” szövegrész.

6. Záró rendelkezések
17. §

18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. október 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. § (3) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése, a 9. §, a 11. §, valamint a 13. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet 8. §-a az EK szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvántartásáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános
csoportmentességi rendelet) (HL.L. 214/3/2008.08.09. 3–47. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete
a közszolgálati tisztviselõk továbbképzésérõl
A Kormány a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont a) alpontjában és a 17. pont
c) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 29. § tekintetében a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében,
a 30. § tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (5) bekezdés a) pontjában,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Hatály
1. §

(1) E rendelet hatálya a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. és 2. §-ában
meghatározott közigazgatási szervekre, továbbá az e szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselõkre és
köztisztviselõkre, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, a nyilvántartásba vett továbbképzési programmal
rendelkezõ képzõintézményekre, továbbá a személyügyi központra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a kormányzati ügykezelõre, közszolgálati ügykezelõre abban az esetben, ha a munkáltató
döntése alapján, vagy önként vállalt továbbképzésen vesz részt.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a szakmai vezetõkre.
(4) A polgármester, helyi önkormányzati képviselõ közszolgálati továbbképzése esetén e rendelet szabályait kell
megfelelõen alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) akkreditált felnõttképzési intézmény: a felnõttképzésrõl szóló törvényben szabályozott feltételekkel akkreditált,
felnõttképzést folytató intézmény;
b) belsõ továbbképzés: a munkáltató közigazgatási szerv által folytatott szakmai továbbképzés, amely speciális
intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít;
c) belsõ továbbképzési program: olyan önálló tanítási vagy tananyag egységekbõl álló képzési program, amely
speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít;
d) belsõ továbbképzõ intézmény: a munkáltató, amely a belsõ továbbképzést lefolytatja;
e) egyéni továbbképzési terv: a közszolgálati tisztviselõ tárgyévre meghatározott tanulmányi kötelezettségeinek és
egyéni fejlesztési igényeinek teljesítését biztosító képzési terv;
f) éves továbbképzési terv: a munkáltatónál foglalkoztatott kormánytisztviselõk, köztisztviselõk egyéni
továbbképzési terveinek összessége;
g) képzésfejlesztés: a közszolgálati továbbképzési programokban felhasznált szakanyagok létrehozása, a képzés
során alkalmazott oktatásmódszertan, a képzések követelményrendszerének megfelelõ tanmenet és a
képzésekben felhasznált tananyagok, oktatási segédanyagok fejlesztése;
h) közszolgálati továbbképzési program: általános közigazgatási ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási
szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló
továbbképzések, melyek fejlesztésérõl és megvalósításáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:
NKE) gondoskodik;
i) közszolgálati vezetõképzés: a közigazgatási szervek vezetõi utánpótlásképzése, a vezetõk rendszeres
továbbképzése és a vezetõk kiválósági képzése;
j) minõségirányítási szabályzat: a továbbképzés minõségirányítási szempontjából történõ vezetésére és
szabályozására szolgáló szabályzat, amely irányítási kézikönyvként tartalmazza a továbbképzés tervezésének,
fejlesztésének, szervezésének, végrehajtásának és ellenõrzésének eljárásait;
k) minõsített továbbképzési program: az elõírt szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelõ, minõségtanúsított
képzési program, amely önálló tanítási vagy tananyag egységekbõl áll és lehetõvé teszi a képzés kimeneti
követelményének teljesítéséhez szükséges ismeretek elsajátítását;
l) minõsített továbbképzési program megvalósítása: a minõsített programok meghatározott
követelményrendszere alapján zajló továbbképzési tevékenység, amely magában foglalja a képzésszervezési
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feladatok ellátását, illetve az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását a kitûzött oktatási
célok megvalósítása érdekében;
m) nyilvántartásba vételi eljárás: a belsõ továbbképzést folytató munkáltató továbbképzési jogosultságának
kérelemre történõ jegyzékbe vétele;
n) szakmai továbbképzési program: a közigazgatási szerveknél betöltött munkakörökhöz kapcsolódó szakmai és
kompetenciafejlesztõ képzések, amelyekrõl a munkáltató gondoskodik a minõsített programjegyzékre felvett
felsõoktatási továbbképzésekkel, felnõttképzéssel vagy belsõ továbbképzéssel;
o) tanulmányi pont: a közszolgálati továbbképzésben végzett tanulmányi munka mértékegysége, amely a
továbbképzési programok, illetve az egyes kurzusok vonatkozásában, arányaiban kifejezi azt a tanulmányi
munkaórát, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges;
p) továbbképzési idõszak: a továbbképzési kötelezettségek teljesítésére rendelkezésre álló négy éves idõszak;
q) továbbképzési modul: a továbbképzési rendszerben meghatározott programot alkotó logikailag összetartozó
ismeretanyagok, önállóan is elsajátítható tanulási egységek;
r) továbbképzési programminõsítés: a képzõintézmények által fejlesztett továbbképzési programok kérelemre
történõ, a célcsoportok alkalmazására való testre szabásának vizsgálata, minõségi megfelelõségének tanúsítása.
(2) E rendeletben meghatározott továbbképzési programjegyzéken szereplõ minõsített programok a honvédelmi
és rendvédelmi szerveknél foglalkoztatottak képzése esetén igénybe vehetõk.
(3) A nemzetközi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó speciális szakmai ismeretek, készségek megszerzésére irányuló
kül- és belföldi képzésre, illetve nemzetközi konferenciára, tanulmányútra a belsõ továbbképzési programra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3. A közszolgálati továbbképzés ágazati irányítása

3. §

A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter feladatai
(1) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzése állami feladat.
(2) A kormánytisztviselõk, köztisztviselõk továbbképzésének, vezetõképzésnek ágazati irányítása a közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata.
(3) A miniszter irányítási jogkörében különösen:
a) felügyeli a továbbképzés és vezetõképzés intézményrendszerének mûködését és minõségirányítási rendszerét;
b) felügyeli az NKE módszertani és minõségirányítási tevékenységét;
c) az e rendelet alapján minõsített továbbképzési programot központilag elõírt képzési, továbbképzési, átképzési
és vezetõképzési programnak nyilváníthat;
d) egyetértési jogot gyakorol minõsített továbbképzési program – ágazati miniszter által – központilag elõírt
képzési, továbbképzési, átképzési és vezetõképzési programmá nyilvánításával kapcsolatban;
e) jóváhagyja az NKE által a megvalósított közszolgálati továbbképzésekrõl és a közszolgálati vezetõképzésekrõl
készített beszámolót;
f) jóváhagyja a személyügyi központ által az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról elkészített jelentést;
g) kiadja a továbbképzés minõségirányítási szabályzatát,
h) a 14. § (11) bekezdésében és (13)–(15) bekezdéseiben, valamint a 16. § (3) bekezdésében foglaltakkal szemben
jogsértésre hivatkozással öt munkanapon belül benyújtott panaszt elbírálja.

4. A közszolgálati továbbképzés szervezetrendszere

4. §

Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
(1) A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) a miniszter továbbképzéssel összefüggõ feladatait
segítõ szakmai tanácsadó és véleményezõ testülete.
(2) A KTK elnöke az NKE mindenkori rektora, a KTK tagjait – az NKE rektorának javaslatára – a miniszter kéri fel. A KTK
tagjainak megbízatását a miniszter – az NKE rektorának javaslatára – indokolás nélkül visszavonhatja.
(3) A KTK mûködési rendjének szabályait ügyrendjében állapítja meg.
(4) A KTK feladatai:
a) meghatározza a közszolgálati továbbképzési és vezetõképzési programokat és azok követelményrendszerét;
b) véleményezi az NKE által a megvalósított közszolgálati továbbképzésekrõl és a közszolgálati vezetõképzésekrõl
készített beszámolót;
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véleményezi a személyügyi központ által az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról elkészített jelentést;
dönt a továbbképzési programok programjegyzékébe való nyilvántartásba vételérõl vagy törlésérõl.

Személyügyi központ
A személyügyi központ, középirányítói szerepkörében eljárva a közszolgálati továbbképzési rendszer mûködtetésében
a következõ feladatokat látja el:
a) mûködteti a közszolgálati tisztviselõk továbbképzésének országos tervezési rendszerét;
b) kidolgozza a tervkészítéshez és az értékeléshez szükséges módszertani eljárásokat,
c) elvégzi a továbbképzési tervek országos, ágazati és területi összesítését;
d) a minõsített továbbképzési programok esetében elvégzi a beiskolázási feladatokat;
e) a monitoring rendszer mûködtetésével ellenõrzi a továbbképzési tervek végrehajtását,
f) a tervek végrehajtása alapján éves összefoglaló jelentést készít;
g) kialakítja a továbbképzésekkel összefüggõ tervkészítési feladatok ellátását támogató informatikai alkalmazást.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Az NKE a közszolgálati továbbképzési rendszer mûködtetése során az alábbi feladatokat látja el:
a) a továbbképzési programok fejlesztésével összefüggõ feladata körében:
aa) kifejleszti, minõsítésre benyújtja és fenntartja a KTK által meghatározott követelményrendszer szerinti
közszolgálati továbbképzési és vezetõképzési programokat;
b) a közszolgálati továbbképzési és vezetõképzési programok megvalósításával összefüggõ feladatai körében:
ba) az éves továbbképzési tervek alapján kialakítja oktatási programját, meghirdeti és megszervezi
a közszolgálati továbbképzéseket és közszolgálati vezetõképzési programokat;
bb) a közszolgálati továbbképzések és a közszolgálati vezetõképzések megvalósításáról nyilvántartás vezet,
statisztikai célú adatszolgáltatást végez a személyügyi központ részére;
bc) éves összefoglaló jelentést készít a miniszter részére tárgyévet követõ év április 30-ig a megvalósított
közszolgálati továbbképzésekrõl és a közszolgálati vezetõképzésekrõl, valamint az ezek megvalósításához
felhasznált pénzügyi forrásokról;
c) a továbbképzési programok minõségügyi követelményeinek biztosítása érdekében:
ca) fejleszti és mûködteti a továbbképzés minõségirányítási rendszerét a miniszter által kiadott továbbképzés
minõségirányítási szabályzata alapján;
cb) a továbbképzési programok minõségének megfelelõsége érdekében minõségügyi helyszíni ellenõrzéseket
végez;
cc) biztosítja a továbbképzésekkel összefüggõ képzésmenedzsment feladatokhoz szükséges informatikai
alkalmazást, valamint fejleszti és mûködteti az elektronikus képzési programok és vizsgák
igénybevételéhez szükséges központi oktatásinformatikai rendszert;
cd) a továbbképzési programok minõségügyi követelményeinek biztosítása érdekében módszertani
irányelveket határoz meg, elõkészíti a továbbképzés minõségirányítási szabályzatát;
d) tervszerûen és rendszeresen gondoskodik a továbbképzések során közremûködõ oktatók és vizsgáztatók
szakmai, oktatás-módszertani és felnõtt-oktatói továbbképzésérõl;
e) mûködteti a továbbképzési programok minõsítésének rendszerét.
A minõsített továbbképzési programmal rendelkezõ képzõintézmények
(1) A felsõoktatási vagy az akkreditált felnõttképzési intézmény képzésfejlesztési feladatai körében kifejleszti, minõsítésre
benyújtja és fenntartja a KTK által meghatározott szakmai és kompetenciafejlesztõ továbbképzési programokat.
(2) A felsõoktatási vagy az akkreditált felnõttképzési intézmény a továbbképzési programok megvalósításával
összefüggõ feladatai körében:
a) az éves továbbképzési tervek alapján kialakítja az oktatási programját, meghirdeti és megszervezi a
továbbképzéseket;
b) a továbbképzések megvalósításáról nyilvántartást vezet, statisztikai célú adatszolgáltatást végez a személyügyi
központ részére;
c) éves összefoglaló jelentést készít a személyügyi központ részére a tárgyévet követõ év március 1-jéig az általa
megvalósított továbbképzésekrõl.
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A közigazgatási szerv feladatai
(1) A közigazgatási szerv elkészíti a kormánytisztviselõ, köztisztviselõ éves egyéni továbbképzési terveit, az egyéni tervek
összesítésével elkészíti az intézmény éves továbbképzési tervét.
(2) A közigazgatási szerv gondoskodik a kormánytisztviselõ, köztisztviselõ munkaköri feladataihoz illeszkedõ, illetve
szakmai és kompetenciafejlesztõ továbbképzésekrõl
a) belsõ továbbképzés keretében, saját szervezetében vagy a szervezetrendszert kiszolgáló belsõ képzõintézmény
közremûködésével,
b) felsõoktatási intézmény vagy az akkreditált felnõttképzési intézmény által biztosított képzési szolgáltatással.
(3) A közigazgatási szerv a szakmai és kompetenciafejlesztõ továbbképzés igénybe vételéhez köteles az NKE-tõl ajánlatot
kérni, kivéve, ha az NKE – önállóan vagy más felsõoktatási intézménnyel, vagy állami költségvetési szervvel közösen –
nem rendelkezik megfelelõ továbbképzési programmal.
(4) A közigazgatási szerv belsõ továbbképzés-fejlesztési feladatai körében kifejleszti és az NKE részére nyilvántartásba
vételre benyújtja a belsõ továbbképzési programokat. A belsõ továbbképzést végzõ szervezeteket az NKE a belsõ
továbbképzési programmal együtt nyilvántartásba veszi.
(5) A közigazgatási szerv a belsõ továbbképzési programok megvalósításával összefüggõ feladatai körében:
a) az egyéni éves továbbképzési tervek alapján meghirdeti és megszervezi a belsõ továbbképzéseket;
b) a belsõ továbbképzésekrõl statisztikai célú adatszolgáltatást végez a személyügyi központ részére.
(6) A közigazgatási szerv jogosult az általa megvalósított továbbképzéseket bármely helyi önkormányzat köztisztviselõje
számára belsõ továbbképzésként nyújtani.

5. A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzési kötelezettsége
9. §

(1) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzési kötelezettsége a közszolgálati továbbképzési, valamint szakmai
továbbképzési programokkal, illetve a vezetõképzésekben való részvétellel teljesíthetõ.
(2) A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik.
(3) A felsõfokú végzettséggel rendelkezõ kormánytisztviselõnek, köztisztviselõnek a továbbképzési idõszak alatt legalább
128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkezõ kormánytisztviselõnek, köztisztviselõnek legalább
64 pontot kell teljesíteni.
(4) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ a munkáltató egyetértésével és támogatásával a (3) bekezdésben minimálisan
elõírtnál több pontot is teljesíthet a továbbképzési idõszakban. A továbbképzési idõszakra a kormánytisztviselõ,
köztisztviselõ számára elõírt pontértéken felül megszerzett tanulmányi pontokból maximum 32 pont számítható be
a következõ továbbképzési idõszakban elõírt tanulmányi pontok javára, feltéve, ha a tanulmányi többletpontok
megszerzése a továbbképzési idõszak utolsó 12 hónapjában történt.
(5) A tanulmányi pontok teljesítésére vonatkozó megoszlások a közszolgálati továbbképzések és a szakmai képzések
között a következõk:
a) közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ, vagy az alól nem mentesített kormánytisztviselõ, köztisztviselõ
számára:
aa) 96 óra közszolgálati továbbképzési kötelezettség (szakvizsgára felkészülés),
ab) 32 óra szakmai továbbképzési kötelezettség (munkakörhöz kapcsolódó képzés);
b) közigazgatási szakvizsgával rendelkezõ, vagy az alól mentesített kormánytisztviselõ, köztisztviselõ számára:
ba) 32 óra közszolgálati továbbképzési kötelezettség,
bb) 96 óra szakmai továbbképzési kötelezettség;
c) közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ, vagy az alól nem mentesített vezetõ számára:
ca) 96 óra közszolgálati továbbképzési kötelezettség (szakvizsgára felkészülés),
cb) 32 óra vezetõképzésen való részvételi kötelezettség;
d) közigazgatási szakvizsgával rendelkezõ, vagy az alól mentesített vezetõ számára:
da) 32 óra közszolgálati továbbképzési kötelezettség,
db) 96 óra vezetõképzésen való részvételi kötelezettség;
e) középfokú végzettséggel rendelkezõ kormánytisztviselõ, köztisztviselõ számára:
ea) 16 óra közszolgálati továbbképzési kötelezettség,
eb) 48 óra szakmai továbbképzési kötelezettség (munkakörhöz kapcsolódó képzés).
(6) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ által teljesített tanulmányi pontokról a továbbképzést megvalósító képzõintézmény
állítja ki a tanúsítványt.
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(7) A tanúsítványnak tartalmaznia kell különösen:
a) a kormánytisztviselõ, köztisztviselõ nevét és születési nevét,
b) a program megnevezését,
c) a megszerzett tanulmányi pontok számát,
d) a tanúsítvány kiállításának dátumát,
e) a tanúsítvány kiállítójának megnevezését.
(8) A megszerzett tanulmányi pontokat a kormánytisztviselõ, köztisztviselõ munkáltatója tartja nyilván. A munkáltató
a kormánytisztviselõ, köztisztviselõ által megszerzett tanulmányi pontokról, a tanulmányi kötelezettség teljesítésérõl
a személyügyi központ részére statisztikai célú adatszolgáltatást köteles nyújtani.

6. A továbbképzési idõszak

10. §

11. §

A továbbképzési idõszak kezdete, tartama
(1) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzési kötelezettsége a közigazgatási alapvizsga letételének napjával
kezdõdik. Amennyiben a kormánytisztviselõ, köztisztviselõ közigazgatási alapvizsga letétele alól mentesül, akkor
a továbbképzési kötelezettség a próbaidõ leteltét követõ napon kezdõdik.
(2) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzése továbbképzési idõszakokban történik. A továbbképzési idõszak
idõtartama négy év.
(3) A kötelezõ részmunkaidõben foglalkoztatottak továbbképzési idõszakát és az általuk teljesítendõ tanulmányi pontok
számát arányosan kell megállapítani.
A továbbképzési idõszak megszakadása, megszûnése
(1) A továbbképzési idõszak megszakad, ha a továbbképzésre kötelezett kormánytisztviselõ, köztisztviselõ jogviszonya
megszûnik. A továbbképzési idõszak tovább folytatódik és a megszerzett pontokat a tanulmányi pontok teljesítésekor
figyelembe kell venni, ha a volt kormánytisztviselõ, köztisztviselõ a továbbképzési idõszak alatt ismételten
kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyt létesít.
(2) Amennyiben a továbbképzésre kötelezett terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási segély,
gyermekgondozási díj igénybe vétele miatt, vagy egyéb okból három hónapot meghaladóan fizetés nélküli
szabadságot vesz igénybe, vagy tartós külszolgálatot teljesít a továbbképzési idõszakban szerzendõ tanulmányi
pontokat idõarányosan kell teljesíteni.
(3) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzési kötelezettsége megszûnik, ha a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idõ van hátra.

7. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása
12. §

(1) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ számára elõírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi
forrást legalább az elõírt tanulmányi kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben a közigazgatási szerv biztosítja.
(2) A közszolgálati továbbképzés, a vezetõképzés, valamint a közigazgatási szakvizsgák költségeit a közigazgatási szerv az
NKE-nek a foglalkoztatotti létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként fizeti (normatív hozzájárulás). A normatív
hozzájárulás alapja az illetményalap 73%-a, amelyet a közigazgatási szervnél minden év január 31-ig tárgyév január
1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselõk, köztisztviselõk létszámának alapulvételével kell megfizetni az NKE részére.
Az NKE igazolást állít ki a továbbképzési hozzájárulás megfizetésérõl.
(3) Ha a közigazgatási szerv a normatív hozzájárulást megfizeti, azonban a kormánytisztviselõi, köztisztviselõi nem
vesznek részt a továbbképzésben, az NKE utólag nem számol el a fel nem használt normatív hozzájárulás összegével,
a keletkezett többletet az NKE a továbbképzési rendszer mûködtetésére használja fel.
(4) Ha a közigazgatási szerv közszolgálati továbbképzési, vezetõképzési vagy közigazgatási szakvizsga igényei az év
folyamán meghaladják a megfizetett normatív hozzájárulást, akkor többlet normatív hozzájárulást köteles fizetni
a különbözet mértékében az NKE részére. Ha a többlet normatív hozzájárulást a közigazgatási szerv nem fizeti meg,
akkor az NKE nem köteles a továbbképzést biztosítani.
(5) Ha a közigazgatási szerv által megfizetett normatív hozzájárulás év végén meghaladja a foglalkoztatott
kormánytisztviselõk, köztisztviselõk létszámarányosan befizetett normatív hozzájárulás összegét, akkor az NKE
a következõ továbbképzési idõszakra beszámítja a többletet.
(6) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzési kötelezettségeinek teljesítésére felhasznált költség kizárólag
a programjegyzéken szereplõ programok útján használható fel.
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(7) Az NKE által készített beszámoló tartalmazza a továbbképzésekre és vizsgákra felhasznált forrásokat.
(8) A szakmai továbbképzési igényeket a közigazgatási szerv a programjegyzékre felvett továbbképzésekkel,
felsõoktatási vagy az akkreditált felnõttképzési intézményektõl megrendelés útján vagy belsõ továbbképzéssel
teljesíti.

8. A továbbképzési programok

13. §

14. §

A továbbképzési programjegyzék
(1) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzése kizárólag továbbképzési programjegyzéken szereplõ,
nyilvántartásba vett programok alapján végezhetõ.
(2) A továbbképzési programok programjegyzékre történõ nyilvántartásba vételérõl, vagy törlésérõl az NKE javaslatára
a KTK dönt.
A továbbképzési programok minõsítése
(1) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ szakmai továbbképzésére és kompetenciafejlesztésére irányuló továbbképzési
programok programjegyzékre történõ nyilvántartásba vételét sikeres minõsítési eljárásnak kell megelõznie.
(2) Az NKE a továbbképzési programminõsítési eljárás során vizsgálja, hogy a továbbképzési program megfelel
a 17. § (1) bekezdésben foglalt minõségirányítási követelménynek.
(3) Az NKE a képzésmódszertani és minõségirányítási eljárásokat a honlapján teszi közzé.
(4) A minõsítési díjat a kérelmezõ szervezet a kérelem benyújtásával egyidejûleg az NKE részére fizeti meg. Az NKE
a minõsítési díjat a minõségirányítási rendszer mûködtetésére használja fel.
(5) A továbbképzési program minõsítését a felnõttképzésrõl szóló törvény alapján akkreditált felnõttképzést folytató
intézmény, illetve a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény alapján mûködõ felsõoktatási intézmény kezdeményezheti.
A programminõsítésre irányuló kérelmet az NKE részére kell benyújtani.
(6) A minõsítésre benyújtott továbbképzési programot az NKE a kérelmet követõ 30 napon belül minõsíti, a határidõ egy
alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
(7) Az NKE megfelelõ, vagy nem megfelelõ minõsítést állapíthat meg a minõsítésre benyújtott továbbképzési
programokra.
(8) Az NKE által megfelelõnek minõsített továbbképzési programot a KTK nyilvántartásba veszi a programjegyzékre.
Az NKE a nyilvántartásba vételrõl szóló értesítéssel együtt 15 napon belül írásban tájékoztatja a kérelmezõt
a továbbképzési programmal teljesíthetõ tanulmányi pontértékrõl.
(9) Amennyiben a minõsítés során benyújtott dokumentáció eltér a minõsített továbbképzési program által
meghatározott követelményrendszertõl, a képzésmódszertani és minõségirányítási eljárásoktól, akkor az NKE nem
megfelelõ minõsítést állapíthat meg a minõsítésre benyújtott továbbképzési programokra.
(10) A nem megfelelõnek minõsített program kérelmezõjét az NKE az általa felkért szakértõ állásfoglalása alapján
a továbbképzési program átdolgozására kérheti fel. A továbbképzési program átdolgozását követõen ismételten
benyújtható a továbbképzési program minõsítésre. A továbbképzési program ismételt benyújtása során a kérelmezõt
díjfizetési kötelezettség nem terheli.
(11) A továbbképzési program minõsítése határozatlan ideig érvényes azzal a feltétellel, hogy amennyiben a
továbbképzési program tekintetében – a megfelelõnek minõsítését követõ 24 hónapon belül – képzésre vonatkozó
igény nem érkezik, a továbbképzési programot az NKE kérelmére a KTK törli a programjegyzékrõl.
(12) A minõsített program szakmai tartalmának folyamatos hatályosítása a programtulajdonos feladata.
(13) A minõsített programjegyzéken szereplõ program tulajdonosa az NKE részére a program keretében képzettek száma
után – tárgyévet követõ év január 15-ig – az egy fõre jutó képzési díj 2%-ának megfelelõ összegû rendszerhasználati
díjat fizet. Az NKE a rendszerhasználati díjat az informatikai rendszer fejlesztésére és minõségbiztosítási feladatok
ellátására fordítja. A határidõre történõ díjfizetés elmulasztása esetén a továbbképzési programot az NKE törli
a programjegyzékrõl. A díj felhasználásáról az NKE évente beszámol.
(14) Amennyiben a továbbképzési programok végrehajtása során a minõségbiztosítás a program szakmai tartalmával
összefüggésben nem megfelelõséget azonosít, a KTK jogosult az NKE javaslatára a továbbképzési program
nyilvántartásba vételének felfüggesztésére. Felfüggesztett továbbképzési program nem szervezhetõ annak
átdolgozásáig.
(15) A program nyilvántartásba vételének felfüggesztése esetén a továbbképzési programot a minõségbiztosítás során
azonosított nem megfelelõségre tekintettel át kell dolgozni. A továbbképzési program átdolgozását követõen az NKE
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30 napon belül ismételten elvégezteti a minõsítést. Amennyiben a továbbképzési program az ismételt minõsítésen
megfelel, az NKE javaslatára a KTK azonnali hatállyal megszünteti a továbbképzési program nyilvántartásba vételének
felfüggesztését. Ha a továbbképzési program az újbóli átdolgozását követõen sem felel meg, akkor azonnali hatállyal
törlésre kerül a programjegyzékrõl.

15. §

16. §

A belsõ továbbképzések egyszerûsített nyilvántartásba vétele
(1) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ tanulmányi kötelezettségének mérhetõsége és a tanulmányi pontok
megállapítása érdekében a belsõ továbbképzési programokat és a képzõ szervezetet is nyilvántartásba kell vetetni
a továbbképzési programok jegyzékére.
(2) A belsõ továbbképzési programok egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárása során a belsõ továbbképzési program
alapadatait és a képzést végzõ szervezet adatait kell nyilvántartásba venni a továbbképzési programok jegyzékére,
valamint meg kell állapítani a programhoz rendelt tanulmányi pontértéket is.
(3) Az egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárást az NKE folytatja le, a nyilvántartásba vételrõl a KTK dönt.
(4) A továbbképzési program akkor vehetõ nyilvántartásba, ha
a) a nyilvántartásba vételt belsõ továbbképzõ intézmény kezdeményezi és
b) a továbbképzési program nem minõsítéshez kötött.
(5) Ha a belsõ továbbképzési program nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban az NKE megállapítja, hogy
a továbbképzési program minõsített továbbképzési programhoz tartozó ismereteket közvetít, a nyilvántartásba vételt
elutasítja. Ezzel egyidejûleg a kérelmezõt tájékoztatja a továbbképzési program minõsítésével kapcsolatos eljárás
lefolytatásának feltételeirõl.
(6) Ha a belsõ továbbképzésnek minõsülõ továbbképzési program adataiban változás áll be, a kérelmezõ köteles az NKE
részére 15 napon belül a változás bejelentésére.
(7) A belsõ továbbképzési program szakmai tartalmáért és minõségéért a nyilvántartásba vételt kérelmezõ szervezet felel.
(8) Az egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárás esetén nem kerül sor minõsítési eljárásra, a nyilvántartásba vételt
kérelmezõ szervezetet nem terheli díjfizetési kötelezettség.
A programminõsítésben közremûködõ szakértõk
(1) A programminõsítési eljárásban az NKE felkérésére szakértõk mûködnek közre. A szakértõkrõl az NKE névjegyzéket
vezet.
(2) A szakértõi névjegyzékre az a szakértõ vehetõ fel, aki
a) felsõfokú iskolai végzettséggel,
b) általános közszolgálati ismeretek területén, valamely szakigazgatási területen, a vezetõképzési vagy a
felnõttképzés területén szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és
c) az NKE által szervezett módszertani felkészítõn részt vett.
(3) A névjegyzéken szereplés feltétele, hogy az NKE által szervezett rendszeres módszertani felkészítõkön a szakértõ részt
vegyen. Amennyiben a szakértõ az NKE felszólítására sem vesz részt a módszertani felkészítõkön, akkor az NKE törli
a névjegyzékrõl.

9. A közszolgálati továbbképzések ellenõrzése (minõségirányítás)
17. §

(1) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzésének minõségi megfelelõségének biztosítása érdekében
minõségirányítási rendszert kell mûködtetni. A továbbképzés minõségirányítási szabályzatát – az NKE és a KTK
közremûködésével – a miniszter adja ki.
(2) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzésének minõségirányítási szabályzata elõírja:
a) a továbbképzési programok nyilvántartásba vételi eljárását;
b) a továbbképzési programok minõsítési folyamatát;
c) az éves tervezés folyamatát;
d) a képzéstervezés folyamatát;
e) a képzésfejlesztés folyamatát;
f)
képzésszervezés folyamatát;
g) a képzés megvalósítás folyamatát;
h) a továbbképzések oktatás módszerét;
i) a továbbképzések során alkalmazott oktatási és segédanyagok kialakítását;
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

a továbbképzésben közremûködõ oktatók oktatás-módszertani és felnõtt-oktatói felkészültségét;
a továbbképzések megvalósításához szükséges infrastruktúra, a megfelelõ oktatási környezet kialakítását;
a számonkérési folyamatokat;
az ismeret-ellenõrzési formák alkalmazását;
a továbbképzési programok folyamatos hatályosítását;
az értékelési folyamatok, résztvevõi, oktatói elégedettség mérése;
továbbképzések lebonyolításának folyamatos figyelemmel kísérését;
a minõségügyi helyszíni ellenõrzés eljárását;
a panaszkezelési eljárásokat;
nem megfelelõség kezelését;
dokumentumok és minõségügyi feljegyzések kezelését;
folyamatok, dokumentumok szükségességét igazoló és jóváhagyó ellenõrzések, valamint elfogadási
kritériumokat;
v) az önértékelést, az éves mûködés értékelését.
A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzési rendszerének felülvizsgálatát a minõségügyi szabályzatban
meghatározott idõszakonkénti helyszíni ellenõrzés biztosítja.
Az ellenõrzési tervet két féléves ütemezéssel az NKE készíti el és a KTK hagyja jóvá.
A helyszíni ellenõrzés kizárólag a minõsített továbbképzési programokra terjed ki. A helyszíni ellenõrzés végzése
megbízólevél alapján folytatható le, amelyet az NKE készíti el és a KTK hagy jóvá. A helyszíni ellenõrzést a KTK által
megbízott és az NKE által felkészített minõségügyi auditor végezheti.
Amennyiben a minõségügyi helyszíni ellenõrzés során minõségügyi auditor megállapítja, hogy a továbbképzési
program eltér a minõsített továbbképzési program által meghatározott követelményrendszertõl, a képzésmódszertani
és minõségirányítási eljárásoktól, akkor a helyszíni ellenõrzés nem megfelelõséget állapít meg.
A helyszíni ellenõrzés nem megfelelõségérõl az NKE tájékoztatja a továbbképzési program tulajdonosát és a KTK-t.
A KTK jogosult az NKE javaslatára a nem megfelelõ továbbképzési program minõsítésének felfüggesztésére.
Felfüggesztett továbbképzési program nem szervezhetõ annak átdolgozásáig.
A program minõsítésének felfüggesztése esetén a továbbképzési programot a minõségbiztosítás során azonosított
nem megfelelõségre tekintettel át kell dolgozni. A továbbképzési program átdolgozását követõen az NKE 30 napon
belül ismételten elvégezteti a minõsítést. Amennyiben a továbbképzési program az ismételt minõsítésen megfelel,
az NKE javaslatára a KTK azonnali hatállyal megszünteti a továbbképzési program minõsítésének felfüggesztését.
Ha a továbbképzési program az újbóli átdolgozását követõen sem felel meg, akkor azonnali hatállyal törlésre kerül
a programjegyzékrõl.
Az éves helyszíni minõségügyi ellenõrzések összefoglaló jelentését az NKE az éves helyszíni ellenõrzés befejezését
követõ harmincadik napig készíti el és a KTK-nak ellenõrzésre megküldi. A KTK az összefoglaló értékelõ jelentést
a miniszternek megküldi jóváhagyásra.

10. A közszolgálati tisztviselõk továbbképzésének tervezése

18. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

19. §

A tervszerû továbbképzés
A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ továbbképzése tervszerûen, továbbképzési tervek alapján történik.
Kötelezõ továbbképzésnek minõsül minden olyan képzés, ami a továbbképzési tervekben szerepel.
A közigazgatási szerv köteles a kormánytisztviselõnek, köztisztviselõnek biztosítani a éves továbbképzési tervvel
összhangban a továbbképzésben való részvétel feltételeit.
A továbbképzési tervek tartalmazzák a tanulmányi kötelezettség teljesítésének alapjául szolgáló közszolgálati,
szakmai továbbképzési és vezetõképzési programokat.
Az éves továbbképzési tervet a munkáltatói jogkör gyakorlója év közben felmerülõ továbbképzési igények alapján
módosíthatja.

Egyéni továbbképzési terv
(1) Az egyéni továbbképzési tervek elkészítésérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik az éves
teljesítményértékelés során. Az egyéni továbbképzési terv elkészítéshez szükséges útmutatót a személyügyi központ
adja ki és teszi közzé.
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(2) Az egyéni továbbképzési tervben a közigazgatási szerv köteles szerepeltetni mindazon továbbképzéseket, amelyek
a) az adott munkakört betöltõ kormánytisztviselõ, köztisztviselõ munkaköréhez és fejlesztéséhez szükséges
b) a Kormány, vagy az ágazati miniszter által kormányzati érdekbõl elrendel,
c) a kormányzati, vagy ágazati stratégiák végrehajtásához szükséges.
A közigazgatási szerv éves továbbképzési terve
A közigazgatási szerv éves továbbképzési terve a tárgyévben a közigazgatási szervnél foglalkoztatott
kormánytisztviselõk, köztisztviselõk egyéni továbbképzési terveinek összesítésével keletkezik.

20. §

21. §

Az éves továbbképzési tervek összesítése
(1) A közigazgatási szerv éves továbbképzési tervét a teljesítményértékelést követõ 15 munkanapon belül megküldi
a személyügyi központ részére.
(2) A személyügyi központ 15 munkanapon belül elvégzi az országos szintû tervösszesítést, amelynek eredményeit
megküldi a KTK, valamint az NKE részére, továbbá nyilvánosságra hozza az összesített országos terveket.
(3) A közigazgatási szervek az éves tervek végrehajtásának eredményeirõl, tapasztalatairól, adatairól szóló értékelõ
jelentésüket a tárgyévet követõ március 15-ig megküldik a személyügyi központ részére. Az értékelõ jelentést
a közigazgatási szervek a személyügyi központ által kiadott útmutató alapján állítják össze. A személyügyi központ
a beérkezett jelentések alapján tárgyévet követõ év április 30-ig a miniszternek jelentést készít.

11. A kormánytisztviselõk, köztisztviselõk vezetõi utánpótlás képzése, a vezetõ rendszeres továbbképzése
és a vezetõ kiválósági képzése
22. §

(1) A közszolgálati vezetõképzés rendszere a vezetõi utánpótlás képzését, a vezetõ rendszeres továbbképzését és
a vezetõ magas szintû kiválósági képzését (a továbbiakban: közszolgálati vezetõképzés) foglalja magában.
(2) A közszolgálati vezetõképzés programjait az NKE fejleszti és mûködteti. A közszolgálati vezetõképzési programok
megvalósítására az NKE jogosult. A közszolgálati vezetõképzésben alkalmazott programot, minõsítést követõen a KTK
felveszi a minõsített programjegyzékre.
(3) A közszolgálati vezetõképzésben teljesítendõ programot fel kell tüntetni a vezetõ kormánytisztviselõ, köztisztviselõ
éves egyéni beiskolázási tervében.

12. A 2013. évre vonatkozó átmeneti rendelkezések

23. §

Átmeneti rendelkezések
(1) A személyügyi központ a 2013. évi továbbképzések tervezésének támogatására 2012. november 15-ig módszertani
útmutatót bocsát ki.
(2) A közigazgatási szerv a 2013. évre vonatkozó éves továbbképzési terveit a továbbképzési programjegyzéken szereplõ
képzési programok kínálata alapján készíti el 2013. január 15-ig.
(3) A közigazgatási szerv a 2013. éves továbbképzési tervét 2013. január 31-ig megküldi a személyügyi központ részére.
Továbbképzési kötelezettség
A továbbképzési kötelezettséget 2012–2013. évben
a) a közigazgatási szakvizsgára kötelezett kormánytisztviselõ, köztisztviselõ a közigazgatási szakvizsga sikeres
letételével teljesíti,
b) a közigazgatási szakvizsgával rendelkezõ, vagy az alól mentesített kormánytisztviselõ, köztisztviselõ a minõsített
továbbképzési programjegyzéken szereplõ képzéseken való részvétellel teljesíti.

24. §

13. Záró rendelkezések
25. §

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

Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
A 32. § (2) és (3) bekezdése 2012. október 1-jén lép hatályba.
A 9–12. § és a 19–22. § 2014. január 1-jén lépnek hatályba.
A KTK tagjainak megbízatása a KTK új tagjainak felkérésével megszûnik. A KTK új tagjait a rendelet hatálybalépését
követõ 60 napon belül kell felkérni.
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26. §

Az elsõ továbbképzési idõszak 2014. január 1-jével indul és 2017. december 31-ig tart. A továbbképzési idõszakban
elõírt tanulmányi pontokat idõarányosan teljesítik azok a kormánytisztviselõk, köztisztviselõk, akiknek a
továbbképzési idõszak alatt keletkezik továbbképzési kötelezettségûk.

27. §

E rendeletben a Kormány személyügyi központként a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.

28. §

(1) A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
a) 4. § (4) bekezdésében az „A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „Az NKE” szöveg,
b) 7. § (4) bekezdésében az „az NKE-nél” szövegrész helyébe az „a munkahelye szerint illetékes vizsgaszervezõnél”
szöveg lép.
(2) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(3) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

29. §

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatát” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt”
szöveg lép.

30. §

Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erõforrás-gazdálkodási
rendszerérõl szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A KSzSzR – 17. §-ban meghatározott feladatok ellátásával megvalósított – szakmai üzemeltetését a Hivatal végzi.
(2) A KSzSzR mûködtetéséhez szükséges informatikai, mûszaki feltételeket – a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt. bevonásával – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH)
biztosítja, és közremûködik a Hivatal 17. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában.”

31. §

(1) A közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. címe
helyébe a következõ cím lép:

„2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapvizsgához kapcsolódó feladatai”
(2) Az R2. 3. § (2) bekezdése a következõ e)–j) pontokkal egészül ki:
„e) fejleszti és mûködteti a Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportált (a továbbiakban: Vizsgaportál);
f) kidolgozza és mûködteti a minõségirányítási rendszert;
g) tárgyévet követõ év március 31-ig összefoglaló-értékelõ beszámolót készít a közigazgatási alapvizsgák
tapasztalatairól;
h) kezeli a munkáltatói regisztrációkat;
i) vizsgaportál mûködtetéshez technikai támogatást nyújt;
j) módszertani felkészítést szervez a vizsgaszervezõk és vizsgabiztosok részére.”
(3) Az R2. 3/A. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az éves helyszíni minõségügyi ellenõrzések összefoglaló jelentését az NKE az éves helyszíni ellenõrzés befejezését
követõ harmincadik napig készíti el. Az NKE az éves helyszíni minõségügyi ellenõrzések összefoglaló jelentését
a miniszternek megküldi jóváhagyásra.”
(4) Az R2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(5) Az R2.
a) 3/A. § (1) bekezdésében, (3) bekezdésében, (5) bekezdésében, (6) bekezdésében, az 5. § (2) bekezdés
h) pontjában, a 9. § (4) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az NKE”
szöveg,
b) a 13. § (1) bekezdésében az „A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „Az NKE” szöveg,
c) 15. § (2) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt” szövegrész helyébe az „az NKE-t” szöveg,
d) 17. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „az NKE-hez” szöveg
lép.
(6) Hatályát veszti az R2.
a) 3/A. § (2) bekezdése,
b) 12. § (3) bekezdés második mondata.
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32. §

(1) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 10. § h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„h) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közremûködésével mûködteti a kompetencia és munkaköralapú közszolgálati
továbbképzés tervezési, beiskolázási és módszertani feladatait,”
(2) Hatályát veszti a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 10. § e)–g) pontja.
(3) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 10. § e)–g) pontjaiban foglalt
feladatokat e rendelet 6. §-a alapján 2012. október 1-jétõl a továbbiakban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem látja el.
E feladatok, valamint e feladatokkal érintett jogviszonyokban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal általános jogutódja, ide nem értve a foglalkoztatottak tekintetében a munkajogi jogutódlást.

33. §

Hatályát veszti a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés
a) pont második fordulata, b) pontja, c) pontjában az „a közigazgatási versenyvizsgák” szövegrész, valamint f) pontja.

34. §

Hatályát veszti
a) a köztisztviselõk továbbképzésérõl és a közigazgatási vezetõképzésrõl szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet,
b) a közigazgatási felsõvezetõi képzésrõl szóló 40/2010. (II. 26.) Korm. rendelet.

35. §

Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
Az R1. 1. számú melléklet 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. A bizottság munkáját a vizsga rendjéért, szabályosságáért felelõs elnök vezeti, s a szakvizsgaszervezõ által
megbízott vizsgabiztos segíti. A háromtagú vizsgabizottságnak jelen kell lennie a vizsgák írásbeli vizsgarészén is,
s a vizsgarészt követõen helyben azonnal ki kell javítaniuk és minõsíteniük az írásbeli dolgozatokat. Vizsgabiztos
a szakvizsgaszervezõ által megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségû személy lehet. Feladatai: 1. gondoskodik
a vizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételekrõl; 2. az írásbeli vizsgához szükséges feladatokat és
segédleteket a jelöltek rendelkezésére bocsátja; 3. az írásbeli vizsgán felügyelõként segíti a bizottságot a rend
fenntartásában, a visszaélések megakadályozásában; 4. gondoskodik a vizsgajegyzõkönyvek (2. függelék) és
bizonyítványok (2. számú melléklet) kitöltésérõl, ellenõrzi adataik pontosságát és valódiságát; 5. vezeti a
vizsganyilvántartó könyvet (3. függelék). A vizsgabiztosok felkészítésérõl az NKE gondoskodik.”

2. melléklet a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
Az R1. 3. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A szakvizsga kötelezõ vizsgatárgya: Általános közigazgatási ismeretek, amely a központi állami szervek
rendszerének ismerete (a Magyarország alkotmányos berendezkedésének és mûködésének átfogó, részletes
ismerete, az államszervezet – ideértve az önkormányzati rendszert is – tagozódása, az egyes állami szervek funkciója és
mûködésük jellemzõi, az államigazgatás szervezetrendszere és mûködése, az államigazgatás feladatai); az
államháztartás általános szabályainak ismerete (az államháztartási jog alapvetõ rendelkezése, a költségvetési szervek
gazdálkodásának fõbb jellemzõi); a közigazgatás-szervezési és vezetési alapismeretek (közigazgatási menedzsment
és közszolgálati ismeretek); valamint jogalkalmazási (eljárásjogi) és jogalkotási (jogalkotási eljárási és szakmai
kodifikációs) ismeretek; az Európai Unió szervezeti rendszere, jogrendszere, az Európai Unió és a nemzeti
közigazgatások viszonya témakörökre terjed ki.”
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3. melléklet a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
1. Az R2. 2. melléklete a következõ 10. ponttal egészül ki:
„10. A vizsgaszervezõ az NKE által rendelkezésére bocsátott írásbeli feladatokat – zárt borítékban – a vizsgaelnök
rendelkezésére bocsátja a hozzájuk tartozó helyes megoldással együtt.”
2. Az R2. 2. melléklet 3. függeléke helyébe a következõ függelék lép:
„3. függelék
Szám:
(a Magyarország címere többszínnyomással)
BIZONYÍTVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idõ:
Anyja születési család és utóneve:
...................................................(vizsgaszervezõ neve)....................................................... , mint vizsgaszervezõ elõtt a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján .............................................. minõsítéssel
ÜGYKEZELÕI ALAPVIZSGÁT
tett.
Kelt: ...................., ............ év ................. hó ....... nap
P. H.
.................................................................
vizsgáztató bizottság tagja

.................................................................
vizsgáztató bizottság tagja

...............................................................
vizsgáztató bizottság elnöke”

A Kormány 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete
a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga
vizsgabizottsági névjegyzékrõl
A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés
l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Hszt.) hatálya alá tartozó fegyveres szervek hivatásos állománya – a szolgálati helyétõl függetlenül – az e rendeletben
foglaltak szerint rendészeti alapvizsgát tesz, valamint rendészeti szakvizsgát tesz vagy tehet.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Hszt. 264/C. §-ában meghatározott különleges foglalkoztatási állományba
tartozókra.
(3) A rendészeti alap- és szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásának általános felügyeletét a rendészetért
felelõs miniszter látja el.
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1. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) fegyveres szervet irányító miniszter: a Kormány fegyveres szervet irányító tagja,
b) munkáltatói jogkör gyakorlója: az állományilletékes parancsnok, más szervhez történõ berendelés esetén
a berendelés helye szerinti szerv vezetõje, más szervhez vezénylés esetén a vezénylõ szerv vezetõje,
c) rendészeti oktatási intézmény: a Hszt. hatálya alá tartozó fegyveres szervek, valamint az irányításukat,
felügyeletüket ellátó miniszter által fenntartott rendészeti tárgyú szakképesítést, vagy szakképzettséget nyújtó
képzést folytató intézmény, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a jogelõd Rendõrtiszti Fõiskola,
d) rendészeti szakképzettség: felsõfokú oktatási intézményben szerzett, a fegyveres szervek alaptevékenységének
ellátását szolgáló hivatásos szolgálati beosztás ellátására jogosító rendészeti tárgyú képzettség megszerzését
igazoló képesítés,
e) rendészeti tárgyú szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzékben felsorolt, a fegyveres szervek
alaptevékenységének ellátását szolgáló hivatásos szolgálati beosztás ellátására jogosító rendészeti tárgyú, arra
jogosított képzõ intézményben szerzett alap- és középfokú képzettség.

II. FEJEZET
A RENDÉSZETI ALAPVIZSGA
2. A rendészeti alapvizsga megszerzésére kötelezettek
3. §

(1) A hivatásos állomány tagjának, ha e rendelet alapján mentességgel nem rendelkezik, a szolgálati viszony létesítését
követõ egy éven belül rendészeti alapvizsgát kell tennie.
(2) A vizsgakötelezettségrõl és annak határidejérõl vagy a megfelelésrõl, illetve a mentességrõl a hivatásos állomány
tagját a kinevezésérõl szóló okmányban tájékoztatni kell.
(3) Rendészeti alapvizsgát tehet önkéntes elhatározás alapján a kormánytisztviselõ és köztisztviselõ is.

4. §

(1) Mentesül a rendészeti alapvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki
a) a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesül,
b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, valamint jogelõd intézményeinél felsõfokú végzettséget szerzett,
c) jogi, közigazgatási, rendészeti vagy katonai képzési területhez tartozó szakon vagy e szakoknak megfeleltethetõ,
korábban létesített szakon felsõfokú végzettséget szerzett és a fegyveres szerv által szervezett képzésben
a rendészeti alapismereteket elsajátította,
d) rendvédelmi oktatási intézményben rendészeti tárgyú szakképesítést vagy végzettséget, vagy arra jogosult
képzõ intézményben felsõfokú végzettségre épülõ rendészeti tárgyú szakképesítést vagy végzettséget szerzett,
e) jogszabály – az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya esetében
jogszabály vagy miniszteri utasítás – alapján rendészeti végzettségként elismert, a Hszt. hatálya alá tartozó
fegyveres szerv képzési rendszerében 1996. szeptember 1-jét követõen szerzett – szakképzettségnek nem
minõsülõ – rendészeti végzettséggel rendelkezik,
f) rendészeti oktatási intézményben 2010. június 1-jét követõen rendészeti tárgyú rész-szakképesítést szerzett.
(2) A hivatásos állomány közigazgatási alap- vagy szakvizsgával, továbbá jogi szakvizsgával rendelkezõ tagjának csak
a rendészeti alapismeretekbõl kell vizsgát tennie, a szolgálati viszony létesítését követõ egy éven belül. Mentesül
a rendészeti alapismeretek vizsgarész letételének kötelezettsége alól az, aki közigazgatási alapvizsgával, közigazgatási
szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik és legalább három éve – megszakítás nélkül – hivatásos szolgálati
viszonyban áll.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a rendészeti alapvizsga letételének kötelezettsége alóli mentesítést más,
kormánytisztviselõi vagy köztisztviselõi jogviszony létesítésekor keletkezõ közigazgatási alapvizsga-tételi
kötelezettség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
(4) A rendészeti alapvizsgával rendelkezõ személy a jogszabályban meghatározott közigazgatási
alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól mentesül.
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3. A rendészeti alapvizsga követelményrendszere és tárgykörei
5. §

(1) A rendészeti alapvizsgára jelentkezõnek a rendészeti alapvizsgára jelentkezés idõpontjában érvényes
vizsgakövetelmények alapján meghatározott tananyag szerint kell számot adnia tudásáról.
(2) A vizsgát megelõzõen a jelentkezõ vizsgafelkészítõn vesz részt. A felkészítés tartalma nem terjedhet túl
a vizsgakövetelményekben meghatározott tárgykörökön, valamint az annak alapján kiadott tananyag tartalmán.
(3) A rendészeti alapvizsga közigazgatási alapismeretek és rendészeti alapismeretek vizsgarészbõl áll. A rendészeti
alapvizsga követelményrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A rendészeti alapvizsga követelményrendszerén alapuló felkészítõ tananyagot a Rendészeti Alap- és Szakvizsga
Bizottság (a továbbiakban: RASZB) állítja össze és a rendészetért felelõs miniszter hagyja jóvá. A tananyagot évente
felül kell vizsgálni, és a tárgyévet megelõzõ év november 30-áig a rendészetért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(5) A rendészetért felelõs miniszter által irányított oktatás-igazgatási és szervezési feladatokat ellátó központi szerv
(a továbbiakban: központi szerv) biztosítja a tananyaghoz az elektronikus hozzáférést a honlapján.
(6) A rendészeti alapvizsga követelményrendszerének, valamint a tananyag megismerhetõségének lehetõségeirõl
a jelentkezõt a vizsgafelkészítõ és a vizsga idõpontjáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.

4. A rendészeti alapvizsga rendje
6. §

(1) Vizsgára az bocsátható, aki a vizsgát megelõzõ egy napos felkészítésen részt vett.
(2) A rendészeti alapvizsga számítógépes rendszerben kitöltött vizsgából áll, melynek során a vizsgázónak egy,
a számítógép által véletlenszerûen generált feladatsort kell megoldania. A rendészeti alapvizsgát a Rendészeti Vizsgák
Szabályzatában (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) meghatározottak betartásával kell teljesíteni.
(3) A feladatsor megoldására 45 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. A feladatsor megoldása ellenõrzött körülmények
között, vizsgabiztos felügyelete mellett történik.
(4) A rendészeti alapvizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó vizsgarészenként több, mint 50%-os eredményt ér el és
az összesen megszerezhetõ maximális 50 pontból legalább 26 pontot szerez. Ha a vizsgázónak csak az egyik
vizsgarészbõl kell vizsgát tennie, akkor a pontszámokat arányosítva kell figyelembe venni.
(5) A vizsgáról a vizsgabiztos jegyzõkönyvet készít. Eredményes vizsga esetén a vizsgázó számára – a vizsgajegyzõkönyv
alapján – megfelelt minõsítésû vizsgabizonyítványt kell kiállítani.

7. §

(1) Ha a vizsgázó a rendészeti alapvizsgán nem megfelelt minõsítést kap, ismétlõvizsgát tehet. Ismétlõvizsgát csak az
eredménytelen vizsgarészbõl kell tenni.
(2) Ismétlõvizsgát tehet a vizsgázó akkor is, ha a vizsgáját önhibájából megszakította vagy a vizsgabiztos a vizsgáját
felfüggesztette.
(3) Az alapvizsga mindaddig ismételhetõ, amíg a vizsgázó eredményes vizsgát nem tesz. Ha a vizsgázó a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott idõtartamon belül az ismétlõvizsgát eredményesen letenni nem tudja, akkor
a fegyveres szerv intézkedik annak megállapítása iránt, hogy a vizsgázó szolgálati viszonya törvény erejénél fogva
történõ megszûnésének Hszt. 59. § (1) bekezdés f) pontjában szereplõ törvényi feltétele beállt.

5. A vizsgabiztos
8. §

(1) A rendészeti alapvizsgán a rendészeti alapvizsga végrehajtásának felügyelete, a vizsgajegyzõkönyv kiállítása,
a vizsgaszabályzat betartatása és a rendfenntartás a vizsgabiztos feladata. Bármely rendzavarás vagy szabályszegés
tényét és a vizsgabiztos ezzel kapcsolatos intézkedését a vizsgajegyzõkönyvben kell rögzíteni.
(2) Ha a vizsgázó a vizsgára vonatkozó szabályokat megszegi, a vizsgázót a vizsgabiztos figyelmezteti.
A figyelmeztetésnek a felfüggesztés jogkövetkezményeire is ki kell terjednie.
(3) Súlyos szabálytalanság esetén vagy ismételt figyelmeztetés után a vizsgabiztos a vizsgázó vizsgáját felfüggeszti,
melynek tényét és körülményeit az (1) bekezdés szerint a vizsgajegyzõkönyvben rögzíti. Súlyos szabálytalanságnak
minõsül különösen a vizsgán nem megengedett segédeszköz igénybe vétele, beszélgetés a többi vizsgázóval,
valamint a vizsga rendjének megzavarása. A vizsga felfüggesztése esetében az alapvizsgát nem megfeleltnek kell
minõsíteni.
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(4) A vizsgabiztosnak a felfüggesztéssel kapcsolatos döntésével szemben a vizsgázó 5 napon belül panasszal élhet
a RASZB felé. A panasz benyújtásának a vizsga felfüggesztésére nincs halasztó hatálya.
(5) A RASZB elnöke a panaszról 15 napon belül dönt. Ha a panasznak helyt ad, akkor az ismétlõvizsga díját nem kell
megfizetni és a központi szerv köteles 30 napon belüli idõpontra új idõpontot biztosítani a vizsgára. A felfüggesztés
ügyében hozott döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
(6) A vizsgabiztos személyét a RASZB elnöke jelöli ki. A kijelölésrõl a vizsgázót és a munkáltatói jogkör gyakorlóját a vizsga
megkezdéséig tájékoztatni nem lehet.

III. FEJEZET
A RENDÉSZETI SZAKVIZSGA
6. A rendészeti szakvizsgára jelentkezõk
9. §

(1) A rendészeti szakvizsgára a munkáltató kötelezése alapján vagy önkéntesen lehet jelentkezni.
(2) Olyan szolgálati beosztásba vagy munkakörbe, amelynek betöltéséhez követelmény a rendészeti szakvizsga megléte,
hivatásos állomány tagja akkor nevezhetõ ki, ha – az egyéb képzettségi követelményeknek való megfelelés mellett –
rendelkezik rendészeti szakvizsgával.
(3) Ha a hivatásos állomány tagja magasabb beosztásból vagy munkakörbõl kerül a (2) bekezdésben meghatározott
beosztásba vagy munkakörbe és nem rendelkezik rendészeti szakvizsgával, a rendészeti szakvizsgát a beosztásba
helyezést követõ két éven belül köteles megszerezni.
(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen fontos szolgálati érdekbõl rendészeti szakvizsga hiányában is kinevezhetõ
a hivatásos állomány tagja, azzal, hogy a szakvizsgát a kinevezésétõl számított két éven belül köteles megszerezni.
(5) Ha olyan személy kerül – a hivatásos szolgálati viszony létesítésével egyidejûleg – rendészeti szakvizsgához kötött
beosztásba vagy munkakörbe kinevezésre, aki a kinevezést megelõzõen kormánytisztviselõi vagy köztisztviselõi
jogviszonyban állt, az érintett rendészeti szakvizsga hiányában is kinevezhetõ, azzal, hogy a szakvizsgát a kinevezéstõl
számított két éven belül köteles megszerezni.
(6) Rendészeti szakvizsgára önkéntesen a hivatásos állomány azon tagja jelentkezhet, aki felsõfokú végzettséggel és
rendészeti szakképzettséggel rendelkezik. Rendészeti szakvizsgát tehet az a kormánytisztviselõ vagy köztisztviselõ is,
aki felsõfokú végzettséggel, közigazgatási vagy jogi szakvizsgával és legalább három év közigazgatási gyakorlattal
rendelkezik.

10. §

(1) Mentesül a rendészeti szakvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki
a) e rendelet hatálybalépését megelõzõen rendészeti szakvizsgát tett,
b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti tárgyú szakirányán felsõfokú végzettséget szerzett,
c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelõdjeinél MA fokozatú végzettséget szerzett,
d) a rendelet hatályba lépésekor az 52. életévét betöltötte és azt megelõzõen legalább 5 évet vezetõi, vagy 10 évet
rendészeti szakvizsgához kötött szolgálati beosztásban töltött el.
(2) A tudományos fokozattal rendelkezõ, a munkáltató kötelezése alapján vagy önkéntesen vizsgára jelentkezõ jelöltet
a RASZB mentesítheti a kötelezõ vagy a választott vizsgatárgy letételének kötelezettsége alól, ha a tudományos
fokozatához kapcsolódó vizsgája vagy disszertációja valamely vizsgatárgy ismeretanyagához kapcsolódik.
(3) A hivatásos állomány közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezõ tagjának kizárólag a rendészeti
szakvizsga rendészeti tárgyú választott vizsgatárgyából kell vizsgát tennie, a kinevezéstõl számított egy éven belül.
(4) A rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alóli, (1) bekezdés szerinti mentesítést más, kormánytisztviselõi
vagy köztisztviselõi jogviszony létesítésekor a közigazgatási szakvizsga-kötelezettség alóli mentesítés szempontjából
figyelmen kívül kell hagyni.
(5) Az e rendelet alapján teljesített rendészeti szakvizsgát a közigazgatási szakvizsgáról szóló kormányrendeletben
meghatározott közigazgatási szakvizsgával egyenértékûnek kell tekinteni.

7. A rendészeti szakvizsga követelményrendszere és tárgykörei
11. §

(1) A rendészeti szakvizsgára jelentkezõnek a rendészeti szakvizsgára jelentkezéskor érvényes vizsgatárgyakból,
a vizsgakövetelmények alapján meghatározott ismeretanyag és az annak megfelelõen kidolgozott és közzétett
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vizsgakérdés-sor alapján kell a rendészeti szakvizsgát teljesíteni. A rendészeti szakvizsga követelményrendszerét
a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A rendészeti szakvizsga követelményrendszerén alapuló felkészítõ tananyagot a RASZB határozza meg és
a rendészetért felelõs miniszter hagyja jóvá. A tananyagot évente felül kell vizsgálni, és a tárgyévet megelõzõ év
november 30-áig a rendészetért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(3) A központi szerv biztosítja a tananyaghoz az elektronikus hozzáférést a honlapján.
(4) A rendészeti szakvizsga követelményrendszerének, valamint a tananyag megismerhetõségének lehetõségeirõl
a jelentkezõt a vizsgafelkészítõ és a vizsga idõpontjáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.

8. A rendészeti szakvizsga rendje
12. §

(1) A rendészeti szakvizsga kötelezõ és egy választható vizsgatárgyból áll. A vizsgatárgyak írásbeli és szóbeli vizsgarészbõl
állnak.
(2) Rendészeti szakvizsgára az a jelentkezõ bocsátható, aki a vizsgát megelõzõ 3 napos felkészítésen hiányzás nélkül részt
vett. A vizsgára nem bocsátható jelölt köteles a felkészítést elölrõl kezdeni.

13. §

(1) A vizsgatárgy, valamint a felkészítés vizsgatárgyra vonatkozó része alóli mentesítés iránti kérelmet – a mentesítés
alapjául szolgáló dokumentumok másolatával – a RASZB-nak címezve, a központi szervhez kell benyújtani.
(2) A mentesítési kérelem tárgyában a RASZB 30 napon belül határozattal dönt, amit 8 napon belül köteles megküldeni
a kérelmezõnek. A döntés ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül – a központi szervhez benyújtott,
a rendészetért felelõs miniszterhez címzett – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a rendészetért felelõs miniszter
30 napon belül bírálja el. A rendészetért felelõs miniszter döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
(3) Az értékelés során a vizsga alól mentesített vizsgatárgyat kiválóan megfeleltnek kell minõsíteni.

14. §

(1) A rendészeti szakvizsgát a RASZB által kijelölt vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) elõtt kell letenni.
A vizsgabizottság háromtagú, elnökét a RASZB jelöli ki.
(2) A rendészeti szakvizsga vizsgatárgyainak írásbeli vizsgarészeit a központi szerv által kijelölt helyen és idõben kell
teljesíteni. Az írásbeli vizsga idõtartama 90 perc. Az írásbeli vizsgarész teljesítésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni. Az
írásbeli vizsgarészre vonatkozóan a 8. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a vizsgabiztost
megilletõ jogkört a vizsgabizottság elnöke gyakorolja.
(3) A rendészeti szakvizsga vizsgatárgyainak szóbeli vizsgarészeit – az érintett vizsgatárgy írásbeli vizsgarészének
teljesítését követõen – a vizsgabizottság elõtt, a központi szerv által meghatározott helyen és idõben kell teljesíteni.
A szóbeli vizsgarész rendjéért, a vizsgaszabályzat betartásáért a vizsgabizottság elnöke a felelõs. A vizsgabizottság
munkáját a RASZB elnöke által megbízott jegyzõ segíti.
(4) A jegyzõ személyére a központi szerv vezetõje a központi szerv munkatársai közül tesz javaslatot.

15. §

(1) A vizsgabizottság az írásbeli vizsgarész eredményét vizsgatárgyanként, pontérték alapján, %-ban határozza meg és azt
kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt vagy eredménytelen minõsítéssel látja el. A megfelelt minõsítéshez
legalább 60%-os, a jól megfelelt minõsítéshez legalább 75%-os, a kiválóan megfelelt minõsítéshez legalább 95%-os
eredmény szükséges.
(2) A szóbeli vizsgarészt a vizsgabizottság vizsgatárgyanként kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt vagy
eredménytelen minõsítéssel látja el.
(3) A vizsgatárgy mindkét vizsgarészének eredményes teljesítése esetén a vizsgabizottság megállapítja a vizsgatárgy
eredményét. A vizsgatárgyak összesített eredménye alapján a vizsgabizottság a rendészeti szakvizsgát kiválóan
megfeleltre, jól megfeleltre, megfeleltre vagy eredménytelenre minõsíti.
(4) Eredményes vizsga esetén a vizsgázó számára – a jegyzõ által vezetett vizsgajegyzõkönyv alapján – az összesített
eredménynek megfelelõ minõsítésû vizsgabizonyítványt kell kiállítani.
(5) Ha a vizsgázó valamely vizsgarészt nem vagy eredménytelenül teljesítette, a vizsgaszabályzat szerint megismételheti
a vizsgarészt. A rendészeti szakvizsga minõsítésénél a megismételt vizsgarész értékelését kell figyelembe venni.
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IV. FEJEZET
A RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGA KÖZÖS SZABÁLYAI
9. Jelentkezés a vizsgára
16. §

(1) A rendészeti alap- vagy szakvizsgára kötelezett a vizsgára a 3. és 4. melléklet szerinti beiskolázási lapon jelentkezik.
A beiskolázási lapot a munkáltatói jogkör gyakorlója a humánigazgatási szervezeti egységen keresztül – a felkészítés
idõpontjára vonatkozó javaslatával – juttatja el a központi szervhez. Önkéntes jelentkezés esetén az 5. és 6. melléklet
szerinti jelentkezési lapot kell kitölteni és megküldeni a központi szervhez.
(2) A beiskolázási vagy jelentkezési lapon meg kell jelölni a felkészítés kérelmezett idõpontját, valamint a részleges
mentességet megalapozó végzettséget, vizsgát. Rendészeti szakvizsgára jelentkezés esetén meg kell jelölni továbbá
a választható vizsgatárgyak közül választott vizsgatárgyat.
(3) A mentesség igazolására szolgáló dokumentumok másolatát, továbbá a felkészítés és vizsga díjának befizetését
igazoló bizonylatot a beiskolázási vagy jelentkezési lap benyújtásával egyidejûleg csatolni kell.
(4) A központi szerv a beiskolázási vagy jelentkezési lapot nyilvántartásba veszi és – a jelentkezõ, valamint a munkáltatói
jogkör gyakorlójának nyilatkozatát figyelembe véve – a jelentkezõt – kötelezõ beiskolázás esetén a humánigazgatási
szervezeti egységek értesítésével egyidejûleg – a felkészítõ tanfolyam, valamint a vizsgák idõpontjáról és helyérõl azt
megelõzõen legalább 30 nappal tájékoztatja.
(5) A vizsgafelkészítésen való részvétel kötelezõ, melynek tartamára a hivatásos állományba tartozó jelentkezõ számára
szolgálatmentességet kell biztosítani. Szolgálatmentességet kell biztosítani a vizsgák napjára is.

10. Vizsgaidõpontok
17. §

(1) Rendészeti alap- és szakvizsga az év során bármikor szervezhetõ. A vizsgaidõpontokat a központi szerv a munkáltatói
jogkör gyakorlója és a jelentkezõ igényének figyelembe vételével, a munkaidõ és költségtakarékosság szem elõtt
tartásával határozza meg. A központi szerv a költségvetési évre szóló továbbképzési- és vizsgatervek, valamint
a munkáltatói igények figyelembe vételével szervezi a rendészeti alap- és szakvizsgákat és a vizsgafelkészítõket.
Rendészeti alap- és szakvizsgát, valamint vizsgafelkészítõt általános munkarend szerinti munkanapra lehet csak
szervezni.
(2) A központi szerv az egyes vizsgák kijelölt idõpontjait a vizsgát megelõzõen legalább 60 nappal közzéteszi a honlapján.
A központi szerv a jelentkezõ vizsgaidõpontját a vizsgázó számára a jelentkezéstõl számított 90 napon belüli napra
biztosítja.
(3) A központi szerv indokolt esetben módosíthatja az elõzetesen közzétett idõpontokat. Indokolt esetnek minõsül
különösen, ha a vizsga lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása veszélybe kerül. A módosításról a központi
szerv a munkáltatói jogkör gyakorlóján keresztül köteles tájékoztatni a vizsgaidõpontra bejelentkezett vizsgázót és
a vizsgázó munkáltatóját.

11. Halasztás
18. §

(1) A vizsgázó egy alkalommal, legkésõbb a vizsgát megelõzõen 5 nappal kérelmezheti a rendészeti alap- vagy szakvizsga,
vagy a vizsgatárgy vizsgájának elhalasztását. A vizsgahalasztás bejelentését a munkáltatói jogkör gyakorlója küldi meg
a központi szerv részére.
(2) Amennyiben a vizsgázó halasztási kérelem nélkül nem jelenik meg, a vizsgát követõ 5 napon belül igazolással élhet.
Újabb halasztási kérelem esetén a megismételt vizsgára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) A halasztott vizsga idõpontját a központi szerv a 17. § szerint állapítja meg azzal, hogy a vizsgaidõpontot a halasztási
kérelem benyújtásától számított 90 napon belüli idõpontra biztosítja.
(4) A halasztott vizsgát és az ismétlõvizsgát az eredeti vizsga idõpontjában érvényes vizsgakövetelmények alapján kell
teljesíteni, az általános szabályok alkalmazásával.
(5) A felkészítésen való részvétel halasztására az (1)–(3) bekezdést megfelelõen alkalmazni kell.
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12. Jogorvoslat
19. §

(1) A központi szerv a vizsgázó kérésére a rendészeti alap- és szakvizsga eredményének közzétételét követõ 5 napon belül
lehetõséget biztosít a kitöltött és kijavított feladatsor, valamint a vizsgajegyzõkönyv megtekintésére.
(2) A rendészeti alap- és szakvizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva a vizsgázó írásban
panasszal élhet a RASZB elnökénél a panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztérõl való
tudomásszerzéstõl számított 8 napon belül. A RASZB elnöke a panaszt 15 napon belül, indokolt határozattal bírálja el.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 8 napon belül a rendészetért felelõs miniszterhez fellebbezésnek van
helye. A rendészetért felelõs miniszter a fellebbezés tárgyában 30 napon belül dönt.
(3) A panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztétõl számított 3 hónapon túl panasz nem nyújtható be.

13. Vizsgabizonyítványok, oklevelek
20. §

(1) Az eredményes rendészeti alapvizsga letételérõl kiállított vizsgabizonyítványt a RASZB elnöke, az eredményes
rendészeti szakvizsga letételét igazoló oklevelet a vizsgabizottság tagjai írják alá és a RASZB bélyegzõjével hitelesítik.
A vizsgabizonyítványt és az oklevelet 15 munkanapon belül kell megküldeni a vizsgázó részére.
(2) Az elveszett vagy megsemmisült vizsgabizonyítvány vagy oklevél pótlására – a vizsgajegyzõkönyv alapján –
a központi szerv hiteles bizonyítvány-másodlatot állít ki. A hiteles vizsgabizonyítvány-, valamint oklevél-másodlat
tartalma megegyezik az eredeti vizsgabizonyítvány, oklevél tartalmával.
(3) A kiállított vizsgabizonyítványok és oklevelek nyilvántartását a központi szerv végzi.

14. Összeférhetetlenség
21. §

(1) A vizsgabiztottság elnöke, tagjai, a jegyzõ és a vizsgabiztos nem mûködhet közre közeli hozzátartozójának [a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont], valamint a vele közvetlen alá- vagy fölérendeltségi
viszonyban állónak a vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, amelyekben tõle az elfogulatlan vizsgáztatás
egyébként nem várható el. A vizsgázó vagy a vizsgában közremûködõ személy az összeférhetetlenségrõl a vizsga
megkezdése elõtt haladéktalanul tájékoztatja a RASZB-ot. Az összeférhetetlenség megsértésével lefolytatott vizsga
eredményét meg kell semmisíteni.
(2) Az összeférhetetlenség fennállása esetén a RASZB elnöke haladéktalanul intézkedik a tisztség megfelelõ személlyel
történõ betöltésére.

V. FEJEZET
A RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGÁZTATÁSBAN KÖZREMÛKÖDÕK
15. A központi szerv
22. §

(1) A rendészeti alap- és szakvizsga szervezésével, lebonyolításával és a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat
a központi szerv látja el. E feladatai keretében különösen:
a) meghirdeti a rendészeti alap- és szakvizsgák vizsgaidõpontjait,
b) fogadja a vizsgára történõ jelentkezéseket,
c) vizsgafelkészítõket szervez,
d) biztosítja a vizsgák lebonyolításához szükséges technikai feltételeket,
e) megteremti a vizsgákhoz szükséges ellenõrzött körülményeket,
f) a vizsgákról jegyzõkönyvet és nyilvántartást vezet, kiadja a vizsgaokmányokat,
g) a vizsgákról statisztikai célú összesítést készít,
h) vezeti a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzéket és a Rendészeti Alapvizsga Vizsgabiztosi
Névjegyzéket.
(2) A RASZB egyetértésével elkészíti és a rendészetért felelõs miniszterhez jóváhagyásra benyújtja a vizsgaszabályzatot,
melyet a jóváhagyást követõen a Hivatalos Értesítõben közzé kell tenni. A vizsgaszabályzat tartalmazza
a vizsgafelkészítés és a vizsgák rendjére vonatkozó részletes szabályokat, a vizsgajegyzõkönyvekrõl és
a vizsgaokmányokról szóló iratmintákat.
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16. A vizsgabizottsági és a vizsgabiztosi névjegyzék
23. §

(1) Rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági tagjának a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékben
(a továbbiakban: vizsgabizottsági névjegyzék) szereplõ személy (a továbbiakban: vizsgáztató) jelölhetõ ki.
A vizsgabizottsági névjegyzék az alábbi szakterületenkénti bontásban tartalmazza a vizsgáztatókat:
a) közigazgatási és integrált rendészeti szakterület,
b) büntetés-végrehajtási szakterület,
c) egészségügyi-pszichológiai szakterület,
d) gazdasági-pénzügyi, mûszaki-technikai szakterület,
e) határrendészeti-rendõrségi szakterület,
f) hivatali igazgatási-humánigazgatási szakterület,
g) katasztrófavédelmi-tûzvédelmi szakterület,
h) migrációs szakterület,
i) nemzetbiztonsági szakterület,
j) adó- és vámigazgatási szakterület.
(2) A vizsgabizottsági névjegyzékbe történõ felvétel feltétele a rendészetért felelõs miniszter által közzétett pályázati
felhívásban foglaltaknak megfelelõ, eredményes pályázat. A pályázati felhívással egyidejûleg a központi szerv
vezetõjének javaslata alapján a rendészetért felelõs miniszter szakterületenkénti bontásban meghatározza
a névjegyzékbe felvehetõ keretlétszámot.
(3) A felvételét követõen a vizsgáztatót a vizsgabizottsági névjegyzék öt évig tartalmazza. Az öt év lejárta elõtt törölni kell
a vizsgáztatót a névjegyzékbõl
a) erre irányuló kérelmére;
b) halála esetén;
c) ha a vizsgabizottsági felkérésnek egymást követõ három alkalommal – akadályoztatás esetét kivéve – nem tesz
eleget;
d) ha szolgálati viszonya
da) fegyelmi eljárás során hozott jogerõs döntés alapján,
db) büntetõeljárás során hozott jogerõs döntés alapján,
dc) – az egészségi vagy fizikai alkalmatlanság kivételével – hivatásos szolgálatra alkalmatlanná válás miatt
megszüntetésre kerül.
(4) Pályázatot nyújthat be
a) a hivatásos állomány fegyveres szervnél szolgálatot teljesítõ tiszt, fõtiszt vagy tábornok tagja, aki rendészeti
szakvizsgával rendelkezik, vagy mentesül a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alól,
b) a fegyveres szervek hivatásos állományából nyugállományba helyezett tiszt, fõtiszt, tábornok, aki rendészeti
szakvizsgával rendelkezik, vagy mentesült a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alól,
c) az az állami vezetõ, kormánytisztviselõ vagy köztisztviselõ, aki a fegyveres szervek tevékenységével,
felügyeletével kapcsolatos munkakört lát el, vagy nyugdíjaztatása elõtt látott el és közigazgatási vagy rendészeti
szakvizsgával rendelkezik, vagy a szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült,
d) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, aki közigazgatási vagy rendészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy
a szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, vagy a mentesülés feltételeivel rendelkezik,
e) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kormánytisztviselõje, aki közigazgatási vagy rendészeti szakvizsgával
rendelkezik, vagy a szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, vagy a mentesülés feltételeivel
rendelkezik.
(5) A pályázaton való részvétel feltétele
a) a pályázó által választott vizsgatárgynak megfelelõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség és legalább öt év
szakirányú szakmai gyakorlat, vagy rendészeti oktatási gyakorlat, valamint
b) – a nyugállományba helyezett pályázó kivételével – a pályázó munkáltatói jogkörrel rendelkezõ vezetõjének
hozzájárulása a pályázaton való részvételhez.
(6) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt postai címre kell benyújtani egy példányban. A pályázatnak
tartalmaznia kell:
a) a pályázati felhíváshoz mellékelt pályázati adatlapot, hiánytalanul kitöltve,
b) a részletes szakmai önéletrajzot és – amennyiben van – szakmai publikációs jegyzéket,
c) a felsõfokú iskolai végzettséget, tudományos fokozatot igazoló oklevél másolatát,
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d)
e)

a jogi szakvizsga-, közigazgatási szakvizsga- vagy rendészeti szakvizsga-bizonyítvány másolatát,
munkáltatói igazolást a szolgálati viszony vagy más foglalkoztatási jogviszony fennállásáról – nyugállományba
helyezettek esetében a korábbi jogviszony fennállásáról – és a szakirányú szakmai gyakorlatról.
(7) A RASZB elnökének kezdeményezésére a rendészetért felelõs miniszter a névjegyzékbõl törölt személyek pótlása
érdekében az öt év letelte elõtt is pályázatot írhat ki a névjegyzékbe felvételre.
24. §

(1) A benyújtott pályázatokat az erre a célra a rendészetért felelõs miniszter által felkért öttagú bírálóbizottság bírálja el.
(2) A bírálóbizottság mérlegelés nélkül elutasítja a pályázatot, ha
a) a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban megjelölt feltételeknek,
b) a pályázat hiányos.
(3) A bírálóbizottság javaslata alapján a rendészetért felelõs miniszter dönt a névjegyzékbe felvételrõl. A döntésrõl
a központi szerv értesíti a pályázókat.
(4) A benyújtott pályázati anyagot – a pályázat elutasítása esetén – a bírálóbizottság maradéktalanul visszaküldi
a pályázónak.
(5) A vizsgabizottsági névjegyzéket a központi szerv – a névjegyzékbe felvett, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
állományába tartozók adatainak kivételével – a Hivatalos Értesítõben a pályázat elbírálást követõ 30 napon belül
közzéteszi, valamint a központi szerv honlapján folyamatosan megjeleníti.

25. §

(1) Vizsgabiztosként a Rendészeti Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzékben (a továbbiakban: vizsgabiztosi névjegyzék)
szereplõ személy jelölhetõ ki.
(2) A vizsgabiztosi névjegyzékbe történõ felvételre a központi szerv vezetõje felhívást ad ki. A felhívásra a fegyveres
szervek, továbbá a rendészetért felelõs miniszter által irányított szervek állományának legalább középfokú
végzettségû, rendészeti alapvizsgával rendelkezõ, vagy annak kötelezettsége alól mentesült tagja jelentkezhet.
A jelentkezéseket a RASZB bírálja el.
(3) A vizsgabiztosi névjegyzékbe tartozás két év idõtartamra szól.
(4) A vizsgabiztosi névjegyzéket a központi szerv a honlapján folyamatosan megjeleníti.

17. A Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság
26. §

(1) A RASZB tizenháromtagú testület, amelynek tizenegy tagját a rendészetért felelõs miniszter a vizsgabizottsági
névjegyzékbe felvett vizsgáztatók közül bízza meg öt éves idõtartamra. A RASZB tagja továbbá a központi szerv
vezetõje, valamint a Magyar Rendvédelmi Kar képviselõje.
(2) A RASZB élén elnök áll. Az elnököt a RASZB tagjai közül a rendészetért felelõs miniszter bízza meg öt éves idõtartamra.
A RASZB elnöke nem lehet a központi szerv vezetõje és a Magyar Rendvédelmi Kar képviselõje.
(3) A RASZB mûködésével összefüggõ feltételeket a központi szerv biztosítja.
(4) A RASZB mûködésének rendjét a rendészetért felelõs miniszter által jóváhagyott ügyrend határozza meg.
(5) A RASZB a tárgyévet követõ február 28-ig elfogadja és a rendészetért felelõs miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti az
éves beszámoló jelentését.

VI. FEJEZET
A RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
27. §

(1) A rendészeti alap- és szakvizsga díja felkészítési díjból és vizsgadíjból áll.
(2) A rendészeti alapvizsga egy fõre esõ felkészítési díja a mindenkori kormánytisztviselõi illetményalap összegének
15%-a. A felkészítési díj nem foglalja magában az étkezési és szállásköltségeket.
(3) A rendészeti alapvizsga vizsgadíja a mindenkori kormánytisztviselõi illetményalap összegének 10%-a.
(4) A rendészeti szakvizsga egy fõre esõ felkészítési díja a mindenkori kormánytisztviselõi illetményalap összegének
25%-a. A felkészítési díj nem foglalja magában az étkezési és szállásköltségeket.
(5) A rendészeti szakvizsga vizsgadíja vizsgatárgyanként a mindenkori kormánytisztviselõi illetményalap összegének
15%-a.
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28. §

(1) A rendészeti alap- és szakvizsgára kötelezett felkészítési díját, elsõ alkalommal a vizsgadíját, a felmerülõ szállás- és
utazási költségét az õt foglalkoztató szerv biztosítja.
(2) Önkéntes jelentkezés esetén a felkészítés és a vizsga díja, valamint a felmerülõ szállás- és utazási költség az önként
jelentkezõt terheli. A szakvizsga díjának legfeljebb 50%-át – az önként jelentkezõ kérelmére – a munkáltató saját
költségvetése terhére átvállalhatja.
(3) Akit önhibájából a felkészítésben való újbóli részvételre köteleznek, köteles az ismételt felkészítõ tanfolyam díját
önerõbõl megfizetni.
(4) Az ismételt vizsga díja a vizsgázót terheli, amelynek mértéke a vizsgarészek számától függetlenül megegyezik
a vizsgadíjjal.
(5) A felkészítés halasztása és a vizsga halasztása díjköteles. A halasztás díja a 27. § (2)–(5) bekezdésében meghatározott
díj összegének 50%-a, amelynek megfizetésére a rendészeti alap- és szakvizsgára jelentkezõ jelölt köteles.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az alap- és szakvizsgára kötelezett halasztási díja a munkáltatót terheli,
ha a halasztásra a munkáltató érdekkörében felmerült okból került sor. Amennyiben a halasztásra az alap-, vagy
szakvizsgára kötelezett érdekkörében felmerült, de neki fel nem róható okból került sor, úgy a halasztás díját
a munkáltató saját költségvetése terhére átvállalhatja.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározott eljárási díj megfizetése nem mentesít az újabb felkészítés vagy vizsga díjának
megfizetése alól. Az ismételt felkészítés vagy vizsga díjának megfizetésére a munkáltató köteles, ha az alap- vagy
szakvizsgára kötelezett a munkáltató érdekkörében felmerült okból halasztott.

29. §

(1) A felkészítést végzõ elõadót felkészítési óradíj illeti meg. A felkészítési óradíj a mindenkori kormánytisztviselõi
illetményalap összegének 15%-a.
(2) A vizsgabizottság elnökét, tagjait és jegyzõjét, továbbá a vizsgabiztost vizsgáztatási díj illeti meg. A rendészeti
alapvizsga esetében vizsgánként, a rendészeti szakvizsga esetében vizsgatárgyanként a befizetett vizsgadíjak
összegének
a) 25%-a a bizottság elnökét, 20-20%-a a két bizottsági tagot, 5%-a a jegyzõt, valamint a vizsgabiztost illeti meg,
b) 5%-a az írásbeli feladatok és a javító kulcsok elkészítõit illeti meg, továbbá
c) 25%-át a vizsgáztatás dologi kiadásaira kell fordítani.
(3) A vizsgáztatási díj a vizsgabizottság elnökét a megjelent vizsgázók száma alapján, a vizsgabizottsági tagokat
a vizsgázók írásbeli és szóbeli vizsgarészeinek száma alapján, arányosan illeti meg.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
30. §

Ez a rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba.

31. §

(1) A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetõképzésrõl szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet rendelkezései alapján
és feltételek szerint kell a rendészeti szakvizsgát teljesíteni annak, akinek a jelentkezését a RASZB jogelõd szerve
e rendelet hatálybalépését megelõzõ napig befogadta.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétellel legfeljebb 2013. június 30-ig lehet letenni a rendészeti szakvizsgát.

32. §

(1) A rendelet hatálybalépésekor hivatásos szolgálati viszonyban álló személynek – ha nem mentesül a rendészeti
alapvizsga letételének kötelezettsége alól vagy nem rendelkezik rendészeti szakvizsgával – a hatálybalépéstõl
számított két éven belül kell rendészeti alapvizsgát tennie. A hivatásos állomány közigazgatási alapvizsgával,
közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezõ tagjának csak a rendészeti alapismeretekbõl kell
vizsgát tennie a hatálybalépést követõ egy éven belül.
(2) Az (1) bekezdés alapján rendészeti alapvizsga vagy rendészeti alapismeretek vizsga letételére kötelezettet
a munkáltató 2012. december 31-ig tájékoztatja a vizsgakötelezettségérõl és a teljesítés határidejérõl.
(3) A rendelet hatálybalépésekor a hivatásos állomány rendészeti szakvizsgához kötött szolgálati beosztást betöltõ tagja
– ha nem mentesül a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alól – a rendészeti szakvizsgát, illetve
a választható vizsgatárgyat legkésõbb 2014. december 31-ig köteles teljesíteni.
(4) A hivatásos állomány közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezõ tagját a (3) bekezdés
alkalmazásában úgy kell tekinteni, mint aki rendészeti szakvizsgával rendelkezik, azonban a rendészeti szakvizsga
rendészeti tárgyú önként választott vizsgatárgyából 2013. december 31-ig vizsgát kell tennie.
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(5) A (3) vagy (4) bekezdés alapján rendészeti szakvizsga vagy a választható vizsgatárgy letételére kötelezettet
a munkáltató 2012. december 31-ig kötelezi a vizsga – (3) vagy (4) bekezdésben meghatározott határidõn belüli –
letételére.
(6) A 10. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott mentesség a 2014/2015. tanévben végzett hallgatók vonatkozásában
alkalmazható elõször.
33. §

(1) A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetõképzésrõl szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendeletben meghatározott
Rendészeti Szakvizsga Bizottság tagjai e rendelet hatálybalépésekor a vizsgabizottsági névjegyzékbe átvételre
kerülnek, vizsgabizottsági névjegyzéki mandátumuk 2014. december 31-ig tart.
(2) A RASZB-ot 2012. december 31-ig meg kell alakítani.
(3) 2012. november 1-jéig pályázatot kell kiírni a vizsgabizottsági, valamint a vizsgabiztosi névjegyzékbe történõ
felvételre.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
A rendészeti alapvizsga követelményrendszere
I. Közigazgatási alapismeretek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adat- és ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó elõírások, titoktartási szabályok
Közigazgatási szervezeti igazgatás
Alkotmányjogi és jogi alapismeretek
Emberi jogi, polgári jogi és kisebbségjogi, közigazgatási és belügyi alapismeretek
A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok
A közigazgatási hatósági eljárás
Európa Uniós alapismeretek
Általános nemzetközi jogi ismeretek és humanitárius jogforrások
Gazdálkodási és pénzügyi alapismeretek
Információbiztonság és adatvédelem, a híradásra, összeköttetésre és adattovábbításra vonatkozó sajátos
lehetõségek és szabályok

II. Rendészeti alapismeretek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alaki és öltözködési szabályok, elõírások
A honvédelem, a rendvédelem és a rendészet alapvetõ fogalmai, alapelvei, viszonyai
A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése, felépítése
A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvetõ elvárások, követelmények
Magatartási szabályok szolgálatban és szolgálaton kívül, viselkedési és közszolgálati etikai szabályok
A fegyveres szerveknél a szolgálati viszonyra vonatkozó általános szabályok, jogosultságok, kötelezettségek,
valamint juttatások, járandóságok, karrierlehetõségek
A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen érvényes rendje
Objektumvédelmi, õrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok
Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lõelméleti alapismeretek
A kényszerítõ eszközök alkalmazásának, valamint a csomag- és ruházat-átvizsgálás végzésének követelményei
Az országos hatáskörû szervekre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök és berendezések sajátosságai,
eszközkezelési és alkalmazási ismeretek
Munka-, baleset-, tûz- és környezetvédelmi, valamint egészségügyi általános szabályok
Alapvetõ elsõsegély-nyújtási és újraélesztési alapismeretek
Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek
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2. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
A RENDÉSZETI SZAKVIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE

I.) KÖTELEZÕ VIZSGATÁRGY
KÖZIGAZGATÁSI ÉS INTEGRÁLT RENDÉSZETI VEZETÉSI ISMERETEK
„A” ismeretrész: KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK
A Közigazgatási ismeretek ismeretrész rendeltetése, hogy a rendészeti szakvizsga kötelezõ tantárgyaként olyan
átfogó, egyben célorientált jogelméleti és közigazgatási ismereteket nyújtson a vizsgázóknak, amelyek megalapozzák
a kötelezõ vizsgatárgy másik ismeretrészét, az Integrált rendészeti vezetési ismereteket, valamint a választható
vizsgatárgyak ismereteit. A tananyag összetétele és tartalma – figyelemmel a vizsgázók felsõfokú elõképzettségére,
felkészültségére – a korábban megszerzett ismeretek felfrissítésére és rendszerezésére, valamint az újonnan
keletkezett elméleti és tételes jogi ismeretek átadására irányul. Rendeltetésének megfelelõen a heterogén összetételû
ismerethalmaz szintetizálását célozza.
A tantárgy az oktatás és a számonkérés középpontjába a célcsoport számára általánosan szükséges, valamint
a jogalkalmazással összefüggõ kérdéseket állítja, különös tekintettel azok elméleti megalapozottságára és gyakorlati
hasznosíthatóságára.
Követelmények
I. Általános jogelméleti és közjogi ismeretek
A vizsgázó átfogó ismereteket fog szerezni a magyar jogrendszer tagozódásáról, a jogforrások hierarchiájáról, képes
lesz abban elhelyezni és jellemezni az egyes jogforrásokat. A tananyagrész elsajátításával megérti a jogalkotás helyét,
szerepét és folyamatát, a jogalkalmazás alapjait, általános elveit.
Ismerni fogja Magyarország Alaptörvényben szabályozott viszonyait, az alkotmányosság elveit. Képes lesz
rendszerezni az Országgyûlés, a Kormány, a köztársasági elnök, az Állami Számvevõszék, valamint a jogvédelmi
szervek, benne a bíróságok, az ügyészségek, az alapvetõ jogok biztosa, az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörét.
Értelmezni tudja az alapvetõ jogok katalógusát, az egyes jogok tartalmi elemeit, érvényesülésük garanciáit, valamint
az Alaptörvényben nevesített alapvetõ kötelességek rendszerét. Ismerni fogja a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjai alapvetõ jogainak törvényi korlátait. Képes lesz meghatározni az egyes minõsített idõszakok közötti
különbségeket.
II. Közigazgatási jogi ismeretek
A vizsgázó képes lesz meghatározni a közigazgatás mint végrehajtó-rendelkezõ tevékenység rendeltetését és
feladatait az állami funkciók rendszerében. Rendszerbe tudja helyezni a közigazgatás két alrendszerét, az
államigazgatást és az önkormányzati igazgatást. Átfogóan ismerni fogja a közigazgatás mûködését, a hatósági
jogalkalmazó tevékenység alapvetõ típusait. Képes lesz bemutatni a közigazgatási hatósági eljárás rendjét, a hatósági
döntések fajtáit, a jogorvoslatok rendszerét, fórumait, továbbá értelmezni tudja a végrehajtási eljárás lényegi elemeit.
III. Büntetõ- és szabálysértési jogi ismeretek
A vizsgázó megérti a büntetõjog fogalmát, feladatait és alapelveit. Értelmezni tudja az általános törvényi tényállás
elemeit. Képes lesz meghatározni a büntetõjogi felelõsségre vonás feltételeit, a bûncselekmény stádiumait és
megkülönböztetni az egyes elkövetõi kategóriákat. Megismeri a Btk. szankciórendszerét, továbbá a fiatalkorúakra és
a katonákra vonatkozó speciális szabályokat. Megismeri továbbá az alternatív szankciók rendszerét, lehetõségeit.
Átfogó képet kap a szabálysértésekre vonatkozó általános anyagi jogi rendelkezésekrõl, a szabálysértési felelõsségre
vonás feltételeirõl, valamint a szabálysértési szankciórendszerrõl. Meg fogja tudni határozni a helyszíni bírságolás
lényegi elemeit, továbbá a közúti közlekedési ügyeknél alkalmazható közigazgatási bírságolás fõbb szabályait.
Megismeri a szabálysértési eljárás menetét, a szabálysértési hatóságokat, az eljárásban alkalmazható
kényszerintézkedéseket, továbbá a jogorvoslati és a végrehajtási rendszer lényegi elemeit.
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IV. Európai jogi ismeretek
A vizsgázó ismerni fogja az Európai Unió létrejöttét, felépítését, fõbb intézményeit és mûködési rendjét. Megérti
az Európai Unió jogrendjét, valamint képes lesz együttesen alkalmazni a közösségi és a magyar jogszabályi
rendelkezéseket.
Átfogóan megismeri a schengeni joganyag elemeit, a szabályozás megjelenési formáit, az Európai Unió migrációs és
menekültügyi politikáját. Megérti a schengeni határellenõrzési rendszer lényegét és a kompenzációs intézkedéseket,
valamint megismeri a schengeni rendõri együttmûködés fõbb elemeit.
„B” ismeretrész: INTEGRÁLT RENDÉSZETI VEZETÉSI ISMERETEK
Az Integrált rendészeti vezetési ismeretek ismeretrész rendeltetése, hogy – elõképzettségétõl, testületi
hovatartozásától és konkrét beosztásától, munkakörétõl függetlenül – a vizsgázó elsajátítsa azokat az alapvetõ
rendészeti szakmai és vezetési ismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az együttmûködõ fegyveres
szervek tevékenységének és mûködésének megértéséhez.
A rendészeti szakvizsga lényegébõl fakadóan a vizsgázó különösen ezen ismeretek alkalmazásával képes lesz
a társszervek azonos vagy hasonló munkakörben lévõ munkatársaival a kommunikációra és az együttmûködésre.
Az oktatás és a számonkérés középpontjába a tantárgy a rendészeti szervezési és vezetési ismereteket, a rendõrségi,
határrendészeti, a katasztrófavédelmi, tûzvédelmi és polgári védelmi igazgatást állítja, továbbá nagy súlyt helyez
a fegyveres szervek mûködéséhez szükséges alapvetõ humán-, egészségügyi-pszichológiai, gazdasági-pénzügyi,
mûszaki-technikai-informatikai és hivatali igazgatási ismeretekre.
Követelmények
V. Rendészet és rendvédelem
A vizsgázó meg fogja ismerni a rendészet, valamint a rendészeti igazgatás fogalmának értelmezését. Képes lesz
meghatározni a fegyveres és a rendvédelmi szerv fogalmát és rendészeti funkcióit. Megismeri a rendõri legitim
erõszak és a jogállamiság viszonyát, a Rendõrség alkotmányos mûködésének feltételeit.
VI. Rendészeti szervezési és vezetési ismeretek
A vizsgázó megismeri a rendészetre jellemzõ irányítási, felügyeleti, ellenõrzési és vezetési folyamatokkal kapcsolatos
alapfogalmakat, valamint képes lesz ezek viszonyrendszerének, egyezõségeinek és különbségeinek beazonosítására.
Meg fogja érteni, hogy miért fontos a szervezeten kívüli irányítási és a szervezeten belüli vezetési, illetve irányítási
feladatok strukturális viszonyrendszerének helyes értelmezése.
Saját tapasztalataira, valamint az érzelmi kompetenciáról tanultakra építve képes lesz felismerni a sikeres, valamint
a sikertelen vezetõ és szervezet jellemzõit, továbbá a sikerhez, valamint a kudarchoz vezetõ út „építõköveit”,
kompetenciáit.
VII. Rendõrségi igazgatás
A vizsgázó megismeri a Rendõrség jogállásának alkotmányos és jogszabályi alapjait, képes lesz elhelyezni az
államigazgatási szervek rendszerében, tisztában lesz a szervezet kormányzati irányításával és a szervezet vezetésével.
Átfogó ismereteket szerez a Rendõrség szervezetérõl, feladatairól és szolgálati tagozódásáról.
Megérti az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv önkormányzatokkal kapcsolatos
együttmûködési kötelezettségeit, a rendõri vezetõk beszámolására vonatkozó szabályokat. Képes lesz bemutatni
a rendõrség nemzetközi kapcsolatrendszerét, valamint a rendõri intézkedés elleni panaszok elintézésének módját.
Megismeri az áldozatok részére történõ segítségnyújtás feladatait és intézményrendszerét.
Képes lesz az egyes határszakaszokon átlépõ személyek ellenõrzésével összefüggõ szabályok értelmezésére. Be tudja
mutatni a határigazgatási rendszert, a FRONTEX ügynökség szerepét, valamint a rendõrség határrendészeti
tevékenységét.
VIII. A katasztrófák elleni védekezés, iparbiztonsági, tûzvédelmi és polgári védelmi igazgatás
A vizsgázó ismerni fogja a katasztrófák elleni védekezés alapvetõ fogalom- és feladatrendszerét, annak belsõ
összefüggéseit, fõbb kapcsolódási pontjait. Megismeri a hazánkat veszélyeztetõ fontosabb természeti, ipari és
civilizációs hatásokat. Áttekintést kap a katasztrófák elleni védekezés hármas szakmai feladat- és
szervezetrendszerérõl; az iparbiztonságról, a tûzvédelemrõl, a polgári védelemrõl, valamint a szûkebb értelemben vett
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katasztrófavédelemrõl. Megismeri és képes lesz rendszerezni a katasztrófavédelem alapvetõ jogforrásait, valamint
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter és más ágazatok kapcsolatrendszerét. Megérti a katasztrófák elleni
védekezés irányítási rendszerének mechanizmusát. Képes lesz elhelyezni saját fegyveres szerve speciális
katasztrófavédelmi feladatait egy katasztrófahelyzet során a társszervek együttmûködési rendjében.
IX. Fegyveres szervek humán- és egészségügyi-pszichológiai igazgatása
A vizsgázó átfogó ismereteket szerez a személyügyi-egészségügyi terület tudásanyagából. Ismerni fogja
a foglalkoztatással összefüggõ jogviszonyok alapvetõ szabályait, a szakterület vonatkozásában képes lesz irányítani az
ezzel a területtel összefüggõ tevékenység ellátását és segítséget fog tudni adni az alkalmazásához. Figyelemmel tudja
kísérni a legfontosabb tényezõnek – az állomány tagjának – jogszabályokon alapuló jogainak, járandóságainak
szakszerû biztosítását, avagy tolmácsolni tudja a foglalkoztató szervezetnek az elvárásait.
Meg fogja ismerni a fegyveres szervek egészségügyi ellátó rendszerének szervezetét és feladatrendszerét. Képes lesz
összefoglalni az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó legfontosabb szabályokat.
Ismertetni tudja a keresõképtelenség elbírálására és az orvosi felülvizsgálatokra vonatkozó lényegi kérdéseket. Képes
lesz értelmezni a munka-, szolgálati és üzemi baleset fogalmát, és megtenni a szükséges intézkedéseket munka- és
szolgálati baleset bekövetkezésekor.
X. Fegyveres szervek gazdasági-pénzügyi és mûszaki-technikai-informatikai igazgatása
A vizsgázó átfogó képet kap az államháztartás szerepérõl, a gazdasági és mûszaki igazgatás alapelveirõl és
fogalomrendszerérõl. Megismeri a fegyveres szervet irányító minisztériumok irányítási-, feladat- és eszközrendszerét,
a költségvetési szervek gazdálkodásának rendszerét. Tájékozott lesz a költségvetési szervek kiadási és bevételi
elõirányzatainak fajtáiról, a belsõ ellenõrzés szerepérõl.
Megismeri a logisztika célját, tartalmát, korlátait, tisztában lesz az állami vagyon összetételével, a vagyongazdálkodás
szemléletével. Megismeri azokat a jogszabályokat, melyek alkalmazásával a különbözõ áruk és szolgáltatások
beszerzése a költségvetési szerveknél megvalósulhat. Átfogó képet kap a beszerzési igény keletkezésétõl
a kötelezettségvállalás létrejöttéig a közpénzek felhasználhatóságának folyamatáról. Megérti az adományok és egyéb
felajánlások elfogadásával kapcsolatos elõírásokat. Megismeri a pályázati tevékenység alapfogalmait, típusait és
elveit, átlátja a folyamatát, és képes lesz saját munkaköri feladataihoz kapcsolódó következtetések levonására.
XI. Fegyveres szervek hivatali igazgatása
A vizsgázó elsajátítja a hivatali igazgatáshoz kapcsolódó alapvetõ jogi és szakmai ismereteket, amelyek szükségesek és
indokoltak azok számára is – különösen a vezetõi beosztásokban –, akik nem a bemutatott szakterületen dolgoznak.
Meg fogja érteni az ellenõrzési tevékenység szerepét, lényeges elemeit, az ellenõrzött jogait és kötelességeit.
Megismeri a jogi norma fajtáit és a normaalkotás jelentõségét. Be fogja tudni mutatni az ügyeleti tevékenység helyét
és szerepét, a fegyveres szervek készenlétbe helyezésének elveit, a minõsített idõszak jellemzõit, a mûveleti törzs
mûködtetésének alapvetõ szabályait. Képes lesz meghatározni az adatvédelem alapvetõ fogalmait, az adatkezelés
követelményeit, az adatbiztonsági elõírásokat, a közérdekû adatok megismerésére vonatkozó fõbb szabályokat,
a titokfajtákat, a minõsítéssel kapcsolatos lényegi ismereteket, a minõsített adatvédelemre vonatkozó elõírásokat.
Áttekintést kap a kommunikáció jelentõségérõl, a tájékoztatás rendjérõl. Megismeri a fegyveres szervek nemzetközi
együttmûködésének fõbb jellemzõit, az együttmûködés szempontjából kiemelkedõ jelentõségû nemzetközi
szervezeteket.
XII. Nemzetbiztonsági igazgatás
A vizsgázó megismeri a nemzetbiztonsági szolgálatok felépítését, ezen belül a tananyag elsajátításával az
Alkotmányvédelmi Hivatal jogszabályban nevesített szakmai feladatait rendszerbe tudja helyezni, valamint azokat
nevesíteni tudja.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában tudni kell annak fõbb tevékenységi területeit felsorolni, továbbá
azt, hogy milyen tevékenységre jogosult a külsõ engedélyhez kötött titkos információgyûjtése keretében.
A vizsgázónak ismernie kell a Terrorelhárítási Központ helyét, szerepét, feladatait a terrorizmus elleni fellépésben.
Követelmény a Nemzeti Védelmi Szolgálat létrehozásakor összevont szakterületek ismerete, valamint a jelenleg
illetékességébe tartozó szervek felsorolása. Minimum elvárás a megbízhatósági vizsgálat lefolytatása fõbb
szabályainak tárgyszerû ismerete. Fel kell tudni sorolni a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ feladatait és
együttmûködõ partnereit.
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XIII. Büntetés-végrehajtási igazgatás
A vizsgázó elsajátítja a büntetés-végrehajtási szervezet jogállását, megismeri a szervezet felépítését. Meg tudja
határozni a büntetés-végrehajtási célokat, a magyar büntetés-végrehajtás alapvetõ értékeit, alapelveit.
A fogvatartás biztonsága kapcsán tisztában lesz olyan fogalmakkal, mint az õrzés, felügyelet, ellenõrzés. Megismeri az
intézetekben folyó fogvatartottakkal kapcsolatos feladatokat, a nevelést és a pszichológiai munkát. Képes lesz
értelmezni a fogvatartottak jogi helyzetét, jogképességét.
Betekintést kap a büntetés-végrehajtással kapcsolatos nemzetközi szervezetek munkájába a jogállási biztosítékok
rendszerének összefüggésébe.
XIV. Adó- és vámigazgatás
A vizsgázó megismeri a jövedéki és a környezetgazdasághoz kapcsolódó adójogi meghatározásokat, az ezekhez
kapcsolódó termékek és tevékenységek körét. Megtanulja a jövedéki és a környezetgazdasággal kapcsolatos
adóztatási feladatok alapjait. Elsajátítja a vámtartozásra, valamint a termékimporthoz kapcsolódó nem közösségi
adókra és díjakra vonatkozó alapvetõ rendelkezéseket.
Képes alkalmazni a mintavétel és a mintakezelés szabályait. Ismeri az áruosztályozás és az áruismeret kapcsolatát.
Képes különbséget tenni a nem kereskedelmi forgalom és a kereskedelmi forgalom között. Megtanulja
a vámfelügyelet formáit.

II.) VÁLASZTHATÓ VIZSGATÁRGYAK
II.1. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÁS
A vizsgatárgy rendeltetése, hogy komplex, általános ismereteket nyújtson a vizsgázó számára a büntetés-végrehajtás
intézményi rendszerérõl, szakmai területeirõl, nemzetközi és hazai szabályozókról. A tananyag azokat az általános és
speciális szakmai ismereteket, módszereket rendszerezi, tartalmazza, amelyek elsajátítása révén a vizsgázó képes lesz
a büntetés-végrehajtási munka különbözõ szakterületei közötti összefüggések felismerésére, értelmezésére, azokat
egységes feladatrendszerbe konvertálva alkalmazni munkája során.
Követelmények
I. Bevezetés
A vizsgázó ismerje az Etikai Kódex, a Felelõsen, Felkészülten program tartalmi elemeit, a büntetés-végrehajtási
szervezet fejlõdését, a magyar börtönrendszer kialakulását. Képes legyen a legfontosabb elvek – normalizálás,
nyitottság, felelõsség – értelmezésére, gyakorlatban történõ hasznosítására. Tudja, mely nemzetközi szervezetek
jogosultak ellenõrzéseket végezni az intézetekben, milyen európai börtönszabályok alapján került sor a hatályos
jogszabályok megalkotására. Ismerje meg a büntetés-végrehajtás szervezeti felépítését, az intézetek, intézmények
funkcióit, feladatait.
II. Büntetés-végrehajtási jog
A vizsgázó ismerje a szabadságvesztés-végrehajtás rendjét, a befogadás fõbb formáit. Legyen tisztában az elítéltek
jogaival és kötelezettségeivel. Ismerje meg a büntetés-végrehajtás során elõforduló csoportokat (pl. EVSZ, átmeneti,
gyógyító-nevelõ csoport, prevenciós részleg). Tudja a feltételes szabadságra bocsátás részletes szabályait, mit jelent
maga a szabadítási eljárás. A büntetés-végrehajtási szervezethez kapcsolódó járulékos tevékenységek közül
a kényszergyógykezelést, a javítóintézeti nevelést, az elõzetes letartóztatás végrehajtását mutassa be.
III. Büntetés-végrehajtási igazgatás
A vizsgázó a II. pont alapján elsajátított fogalmak és szabályok alkalmazásával legyen képes ismertetni a fogvatartottak
befogadására, a szabadságvesztés büntetés végrehajtására vonatkozó szabályokat. Ezen belül legyen releváns
ismerete a szabadságvesztés foganatba vételérõl, a büntetés-félbeszakításról, az intézet ideiglenes elhagyásáról,
valamint az elõállítás és szállítás fajtáiról, szabályairól, az eljárás menetérõl. Legyen fogalma a büntetés-végrehajtási
bírói eljárásokról. A vizsgázó ismerje az elzárás fajtáit, a végrehajtására vonatkozó eltérõ szabályokat. Követelmény,
hogy a vizsgázó legyen tisztában mindezen végrehajtási cselekmények bûnügyi nyilvántartási feladataival.
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IV. A büntetés-végrehajtás gazdálkodása
A vizsgázó legyen tisztában a büntetés-végrehajtás államháztartás fejezet-cím-alcím rendszerén belüli
elhelyezkedésével. Ismerje a költségvetési tervezés legfontosabb szabályait, azok alkalmazását
a büntetés-végrehajtási feladat végrehajtása során. Legyenek ismeretei a számlarend felépítésével kapcsolatban. Fel
kell tudnia sorolni az alapvetõ államháztartási gazdálkodási szabályozókat, ismertetve azok büntetés-végrehajtási
vonatkozásait. Ismerje a személyi (hivatásos és közalkalmazotti) állomány bérjellegû és béren kívüli juttatási
rendszerét. Legyen birtokában a fogvatartottak elhelyezésére, ellátására és foglalkoztatására vonatkozó ismereteknek,
elõírásoknak. Ismerje a Központi Ellátó Szerv tevékenységét, az ellátási kötelezettséggel járó feladatokat, valamint
a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása körében elõállítandó termékek és szolgáltatások körét. Tudjon beszélni
a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok feladatairól és tevékenységérõl.
V. Büntetés-végrehajtási biztonság
A vizsgázó ismerje a büntetés-végrehajtás biztonsági rendszerével szemben támasztott elvárásokat. Legyen tisztában
ezek jogi, szervezeti, tárgyi és személyi feltételeivel. Definiálja az õrzés, a felügyelet és az ellenõrzés fogalmát.
Készüljön fel abból, hogy mikor kell biztonsági intézkedéseket alkalmazni. A kényszerítõeszközök alkalmazására
vonatkozó általános és speciális szabályokat teljes körûen ismerje. Legyen tisztában az egyes kényszerítõ eszközök
(testi kényszer, bilincs, könnygáz, gumibot, szolgálati kutya és lõfegyver) használatának törvényi feltételeivel.
VI. Kriminálpedagógia és a büntetés-végrehajtás
A vizsgázó ismerje meg a kriminálpedagógia kialakulásának hazai történetét, tudományközi kapcsolatainak
áttekintése során tudja megkülönböztetni a társtudományoktól (a bûnügyi, nevelési tudományoktól). Tudása
terjedjen ki a kriminálpedagógiai törekvések nemzetközi tendenciáira. Tudja értelmezni a személyiséget
kriminálpedagógiai szempontból. Határozza meg e téma központi célkategóriáját, jellemezze a korrekciós nevelési
rendszereket.
VII. Büntetés-végrehajtási nevelés
A tárgy oktatása általános ismereteket nyújt a szabadságvesztés céljáról, feladatáról, a nevelés helyérõl és szerepérõl.
A vizsgázó sajátítsa el a büntetés-végrehajtási nevelés fogalmát, folyamatát, tudja definiálni a büntetés-végrehajtási
nevelõ szerepét és feladatrendszerét a szabadságvesztés folyamatában.
Legyen átfogó képe a büntetés-végrehajtási nevelés és kezelés folyamatáról, szerezzen konkrét ismereteket
a befogadásról, a megismerésrõl, a nevelési terv elkészítésérõl. Ismerje meg a fogvatartotti magatartás figyelemmel
kísérésének, irányításának, a reszocializációs programok (egyéni és csoportos foglalkozások) megszervezésének
általános és speciális feltételeit. Legyen áttekintése a büntetés-végrehajtási nevelõi adminisztráció (pl. rendszeres
bejegyzés a számítógépes nyilvántartásba, vagy egy értékelõ vélemény) elkészítésérõl, folyamatos aktualizálásáról.
Tudja bemutatni a reintegráció sikere érdekében elengedhetetlen együttmûködést a pártfogó felügyelettel, más
egyházi, vagy karitatív tevékenységet folytató civil szervezettel, egyesülettel.
VIII. Büntetés-végrehajtási pszichológia
A vizsgázó ismerje meg, hogy pszichológiai szempontból mit jelent a börtön. Ismerje a börtönviszonyok közötti
kábítószer-probléma jellegzetességeit. A börtönbeli önkárosítások és öngyilkosságok megelõzése
a büntetés-végrehajtás kiemelkedõen fontos stratégiai feladata; tudjon különbséget tenni ezen fogalmak között.
Ismerje fel a szexuális bûncselekményt elkövetõk jellemzõit és személyiség-tulajdonságait. Jellemezze a hosszú
ítéletes fogvatartottakat mint speciális rezsimben lévõ személyeket. A fiatalkorú, a felnõtt és a nõi fogvatartottakra
jellemzõ különbségeket (személyiségfaktor, családi háttér, pszichés tényezõk) hatékonyan tudja elkülöníteni.

II.2. FEGYVERES SZERVEK EGÉSZSÉGÜGYI-PSZICHOLÓGIAI IGAZGATÁSA
A tantárgy rendeltetése, hogy megismertesse a vizsgázót az egészségügyi ellátórendszerrel, egészségügyi
szolgáltatásokkal és a fegyveres szervek egészségügyi szolgálatával kapcsolatos, a mindennapokban jól hasznosítható
alapvetõ ismeretekkel. Ismerje meg a vizsgázó a személyi állomány gyógyító-megelõzõ és pszichológiai ellátásának
rendjét, ennek keretében az alkalmassági vizsgálatokra, keresõképtelenség elbírálására és az orvosi felülvizsgálatokra
vonatkozó szabályokat, az egészségmegõrzés és az elsõsegélynyújtás alapelemeit és jelentõségét. Ismerje meg
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a munkavédelmi és közegészségügyi-járványügyi tevékenység lényegét és az állomány egészségvédelmében játszott
kiemelkedõ fontosságát. Kapjon képet arról, hogy a fegyveres szervek által foglalkoztatott orvosok és pszichológusok
speciális ismereteikkel milyen segítséget nyújtanak a bûncselekmények és a bûnelkövetõk felderítésében
a bûnüldözõ szervek számára.
Követelmények
A tananyag elsajátításával a vizsgázó ismerje meg és tudja bemutatni az állam szerepét és kötelezettségét az emberek
Alaptörvényben deklarált lehetõ legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való jogának biztosításában, az
egészségügyi ellátórendszer mûködését, az egészségügyi szolgáltatók mûködésének feltételeit, a finanszírozás
rendjét, a betegek jogait és kötelezettségeit, a betegjogok érvényesülésének módját, valamint a fegyveres szervek
egészségügyi szolgálatának feladatrendszerét és mûködését.
A vizsgázó ismerje meg és tudja bemutatni a fegyveres szervek egészségügyi szolgálata által végzett
gyógyító-megelõzõ tevékenység célját, a különbözõ egészségi alkalmassági vizsgálatok rendjét és a fizikai felméréssel
való összefüggését, a keresõképtelenség elbírálásának szabályait, a rekreáció és rehabilitáció lényegét, az orvosi
felülvizsgálatokra vonatkozó szabályokat. A vizsgázó ismerje az elsõsegélynyújtás célját, lényegét és jelentõségét,
alapfogalmait és általános szabályait, valamint az újraélesztés és a vérzéscsillapítás módjait. A vizsgázó ismerje az
egészségmegõrzés fogalmát, lényegét és jelentõségét, az egészséges életmód kialakítása érdekében szükséges
legfontosabb teendõket.
A vizsgázó ismerje meg és tudja bemutatni a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok elméleti hátterét, a hivatásos
állomány körében végzett alkalmassági vizsgálatok rendjét, a közlekedéspszichológiai vizsgálatok elméleti hátterét,
a megkülönböztetõ jelzést használó szolgálati gépjármûvek vezetõinek alkalmassági vizsgálatát, a lelki egészség
megõrzését célzó mentálhigiénés tevékenység lényegét és jelentõségét, valamint a pszichológusok által végzett
tréning tevékenységet és a csapatszolgálati feladatokhoz kapcsolódó pszichológiai tevékenységet.
A vizsgázó ismerje meg a bûnügyi szervek tevékenységét segítõ bûnügyi orvosi feladatrendszert, ennek keretében
a rendkívüli halál fogalmát, a helyszíni szemle és a halottszemle lényegét, a boncolások típusait, a biológiai
mintavételek formáit, az orvosszakértõi tevékenységet, valamint a fogdákban és az õrzött szállásokon fogvatartottak
egészségügyi ellátásának rendszerét.
A vizsgázó ismerje a kriminálpszichológia fogalmát, a bûnügyi pszichológia tevékenységi területeit, a poligráfos
hazugságvizsgálat lényegét és alapelemeit.
A vizsgázó ismerje a munkavédelmi és közegészségügyi-járványügyi tevékenység célját, jelentõségét, elemeit,
a munkáltató kötelezettségeit, a munkavédelmi szemle fogalmát és lényegét, a munkavédelmi oktatással kapcsolatos
szabályokat, a balesetek fogalmát és a baleset bekövetkezésekor végrehajtandó teendõket, valamint a fogdákkal és
õrzött szállásokkal kapcsolatos alapvetõ elõírásokat.

II.3. FEGYVERES SZERVEK GAZDASÁGI – PÉNZÜGYI IGAZGATÁSA
A teljes tanagyag feldolgozása, megtanulása után a vizsgázó átfogó képet kap a gazdálkodás rendszerérõl, a pénz
kialakulásától egészen az ellenõrzési rendszerekig. Az egyes fejezetek logikailag úgy követik egymást, hogy az általuk
közölt információk megismerését követõen a vizsgázó egyre közelebb kerüljön ahhoz a költségvetési szervhez, ahol
szolgálatot teljesít, illetve azon jogszabályok, egyéb jogi normák ismeretéhez, amelyek az adott költségvetési szerv
államháztartási rendszerben történõ elhelyezését, alapítását, besorolását, mûködését, beszámoltatását írják elõ, illetve
határozzák meg.
Követelmények
I. A pénzgazdálkodás, a pénz forgalma, funkciói, közpénzügyek, pénzügyi politika, pénzügyi jog, pénzügyi
jogtudomány, a pénzügyi és költségvetési igazgatás alapelvei
A vizsgázó történeti áttekintést kap a pénz kialakulásáról, megismeri a pénz fogalmát, funkcióit. A vizsgázó ismerje
a közpénz, közkiadás, közbevétel, közszükséglet fogalmát, tartalmát, az állam szerepvállalásának jellegét,
rendelkezzen betekintéssel a pénzügyi politika, azon belül a fiskális, a monetáris, a devizapolitika világába. Ismerje
a pénzügyi jog, a pénzügyi jogtudomány, a pénzügyi és költségvetési igazgatás, valamint az államháztartás
mûködtetése során érvényesülõ alapelveket.
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II. A hazai pénzügyi rendszer szerkezete
A vizsgázó rendelkezzen átfogó ismeretekkel a pénzügyi rendszer fogalmáról, környezetérõl, elemeirõl, folyamatairól,
tudja a pénzügyi egyensúly fogalmát, ismerje a pénzügyi rendszer szereplõit, szervezeteit, a célokat és alaptípusokat.
Az alapfogalmak feldolgozását követõen képes legyen számot adni a pénzügyi rendszerek fejlõdési irányairól, az
értékpapírokról és piacukról, a magyar pénzügyi rendszer átalakításairól, mai helyzetérõl, valamint a monetáris politika
céljairól és eszköztáráról, a Magyar Nemzeti Bank feladatairól és jogállásáról. Ezen információk elsajátítását követõen
a vizsgázó képes a pénzügyi rendszerhez kapcsolódó kérdések megválaszolására.
III. Az államháztartás rendszere
A vizsgázó legyen képes választ adni az államháztartás alrendszereivel kapcsolatos kérdésekre. Részletes ismeretekkel
bírjon a költségvetési bevételek és kiadások tartalmáról. Ismerje a – rövid- és középtávú – költségvetési tervezés
alapelveit, a költségvetés szerkezetét, a központi költségvetés elõkészítésével kapcsolatos feladatokat, a központi
költségvetésrõl szóló törvény szerkezetét, tartalmát, a központi költségvetés elfogadásának menetét, illetve az azt
követõ feladatokat. Rendelkezzen ismeretekkel a költségvetés végrehajtásának általános szabályairól, a központi
költségvetés elõirányzatainak módosításáról, átcsoportosításáról, a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés,
valamint a teljesítésigazolás, az érvényesítés, az utalványozás szabályairól. Ismerje a költségvetési fõfelügyelõ,
felügyelõ jogait, kötelezettségeit. Sajátítsa el a gazdálkodás sajátos szabályait, ezen belül az elõirányzatok
felhasználásának korlátait, a létszámmal és a személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályokat, az illetményszámfejtés
szabályait.
Szerezzen ismereteket az államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendjérõl, a kincstári
rendszerrõl, a Kincstári Egységes Számláról, a likviditáskezelésrõl, a kincstár által vezetett számlákról, a költségvetési
szervek finanszírozásáról. Ismerje az államháztartás információs rendszerét, ezen belül ennek feladatait, szerkezetét,
a törzskönyvi nyilvántartást, a kincstári adatkezelést, az adatszolgáltatási kötelezettségeket.
IV. Költségvetési szervek
A vizsgázó tudja a költségvetési szerv fogalmát, tevékenységét, a költségvetési szerv alapítására, mûködésére, illetve
megszüntetésére vonatkozó szabályokat. Rendelkezzen ismeretekkel az alapító okirat tartalmáról, a költségvetési
szerv irányításával, felügyeletével kapcsolatos szabályozásról. Tudjon különbséget tenni az önállóan mûködõ és
gazdálkodó, valamint az önállóan mûködõ költségvetési szervek között. Rendelkezzen ismeretekkel a gazdasági
szervezet és a gazdasági vezetõ feladatairól, a költségvetési szerv szervezeti és mûködési szabályzatának tartalmáról.
V. A rendészeti célú hazai és nemzetközi pályázatok kezelése
A vizsgázó ismerje a fejlesztés- és támogatáspolitika célkitûzéseit, a megvalósítás intézményrendszerét, eszközeit és
módszereit, különös tekintettel az anyagi (pénzeszközök) források felhasználására. Ismerje továbbá a hazai,
a nemzetközi és a rendészeti szempontból mértékadó pályázatok lehetõségeit és a pályázatkezelés tevékenységét.
VI. A fegyveres szerveket felügyelõ minisztériumok és a fegyveres szervek mûködésének, valamint gazdálkodásának
sajátos szabályai
A vizsgázótól a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjérõl szóló utasítás részletes ismerete
az elvárás, ezen belül a költségvetési gazdálkodás, az egyéb gazdálkodási elõírások, vagyongazdálkodás,
vagyonkezelési feladatok. Ismeretekkel kell rendelkeznie a fejezeti kezelésû elõirányzatokról és az azokat aktuálisan
szabályozó belügyminiszteri utasításról. A tananyag elsajátítását követõen a vizsgázó tudja az egyes kiemelt
elõirányzatok tartalmát, továbbá rendelkezzen alapvetõ ismeretekkel a közbeszerzései törvényrõl is.
VII. A foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó illetményrendszerek
A vizsgázó rendelkezzen ismeretekkel a hivatásos állomány, a közszolgálati tisztviselõk és a közalkalmazottak
illetményrendszerérõl, ezen állományba tartozók rendkívüli munkavégzésérõl, ennek ellentételezésérõl. Ismerje
a foglalkoztatottak részére biztosítandó és biztosítható egyéb juttatásokat, támogatásokat, költségtérítéseket,
a központosított illetményszámfejtési rendszert, valamint az aktuális cafeteria rendszert is.
VIII. Az ellenõrzés – a költségvetési és pénzügyi folyamatok ellenõrzésének és szabályozásának intézményei
A vizsgázó legyen tisztában az ellenõrzés fogalmával, fajtáival, csoportosításával, a hazai ellenõrzési rendszer
tartalmával. A vizsgázó legyen képes meghatározni a külsõ és belsõ ellenõrzési szerveket, azok csoportosítását, illetve
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alapvetõ ellenõrzési feladataikat. Ismerje az államháztartás ellenõrzési rendszerét, azon belül az államháztartási
kontrollok rendszerét, illetve a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerét, a belsõ ellenõrzést, annak feladatát,
a belsõ ellenõr jogait és kötelezettségeit, az ellenõrzött szerv, szervezeti egység jogait és kötelezettségeit.

II.4. HATÁRRENDÉSZETI IGAZGATÁS
A tantárgy rendeltetése, hogy a hatályos jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök és a rendõrség
belsõ rendelkezései alapján megismertesse a vizsgázóval a Rendõrség határrendészeti tevékenységét. A vizsgázó
szerezzen ismereteket a határbiztonságról, a határrendészetre ható törvényszerûségekrõl, a határellenõrzésben
alkalmazott fõbb meghatározásokról. Ismerje meg az integrált határigazgatási rendszer mûködését, kiemelten
a beutazásra és tartózkodásra vonatkozó közösségi vívmányokat, az illegális migráció kezelésével kapcsolatos uniós és
hazai szabályokat, a nemzetközi kötelezettségbõl adódó határrendészeti feladatokat. A vizsgázó mélyítse el ismereteit
a Rendõrség határrendészeti szervezeteinek feladat- és tevékenységrendszerérõl.
Követelmények
I. A biztonság, a határbiztonsági (határrendészeti) rendszer
A vizsgázó legyen képes a határbiztonság és határrendészet folyamat- és rendszerszemléletû értelmezésére,
a fogalomkörhöz tartozó „egész-rész” meghatározására, a fogalomkörhöz kötõdõ összefüggések felismerésére és
annak más, kapcsolódó területekre való kiterjesztésére. Legyen tudatában annak, hogy a biztonság komplex
értelmezésének a szakmai és szervezeti kultúra, a nemzeti és közösségi szakterületi intézményi és tevékenységi
rendszerek integráns elemévé válásával megalapozható az egységes biztonsági és rendészeti szemlélet, mérhetõ
módon javítható a hatékonyság, a minõség és a hatásosság.
II. Az integrált határigazgatási rendszer
A vizsgázó ismerje a beutazást és tartózkodást biztosító dokumentumokat és a hozzájuk kapcsolódó jogosultságokat,
a vízummentes tartózkodás eseteit, valamint a szabad mozgás jogát élvezõ személyekre vonatkozó rendelkezéseket,
a migráció kezelésével kapcsolatos uniós szabályozást, az illegális migrációval szembeni fellépés hazai jogi eszközeit,
valamint a menedékkérõkkel kapcsolatos eljárás alapjait, rendelkezzen átfogó képpel a schengeni követelményeknek
megfelelõ határellenõrzésrõl.
Ismerje a nemzetközi határrendészeti együttmûködés területeit, és rendelkezzen átfogó ismeretekkel a FRONTEX
mûködésérõl, szerepérõl. Értse a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS) rendszer mûködését, sajátítsa
el a SIS találat esetén végrehajtandó intézkedéseket, az idegenrendészeti hatósági jogköröket, valamint az
idegenrendészeti jogköröket gyakorló hatóságok közötti hatásköri megosztási rendszert.
A vizsgázó legyen tisztában az integrált határigazgatási rendszer gyakorlati mûködésének tartalmi elemeivel a külsõ
szárazföldi, légi, vízi és vasúti határokon; ismerje az ország mélységében és a belsõ határok mentén végrehajtandó
kompenzációs intézkedések rendszerét és lehetõségeit. Legyen képes az államhatár megjelölésének folyamataira
vonatkozó kérdéseket megválaszolni, rendszerezett ismeretekkel rendelkezzen Magyarország államhatárának
megjelölésérõl, valamint a határrendi kérdésekrõl különbözõ viszonylatokban.
III. A Rendõrség határrendészeti szervezeteinek feladat- és tevékenységrendszere
A vizsgázó ismerje és tudja értelmezni a Rendõrség központi-, területi és helyi szervei által végzett határrendészeti
igazgatási feladatok szakmai tartalmát, az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) szervezeteinek
munkamegosztását és együttmûködését, az integrált határigazgatási feladatok végrehajtását. Legyen képes
a szakmai feladatokat, a végrehajtó és a szakirányító funkciókat felismerni és azonosítani. Tudjon eligazodni az ORFK,
a megyei rendõr-fõkapitányság és a határrendészeti kirendeltség ügyrendjében, legyen képes a határrendészeti és
idegenrendészeti ügyek megoldását irányítani. Fel tudja ismerni a különbözõ szervezeti szinteken folyó
határrendészeti munka összefüggéseit és szakmai kapcsolatait, ismerje a határrendészeti igazgatás három szinten
megvalósuló vezetési-irányítási rendszerét, a vezetõszervek funkcionális tagozódását és a szakirányítás lineáris
kapcsolatait. Legyen tájékozott a vezetõszervek funkcionális feladatairól, a hatáskörök és az alkalmazott vezetõi
munkamódszerek lényegérõl, a vezetõi fórumok rendszerérõl, a vezetõk fontosabb szakirányítási hatásköreirõl.
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II.5. RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATALI IGAZGATÁSA
A vizsgatárgy rendeltetése, hogy általános ismeretet nyújtson a normaalkotással kapcsolatos fogalmakról,
szabályokról, a jogszabályok és a belsõ normák elhatárolásáról, a belsõ normák elõkészítésérõl, megalkotásának
folyamatáról, valamint a norma-felülvizsgálatról és a deregulációról. A vizsgázó sajátítsa el azokat az alapvetõ
rendelkezéseket és szabályokat, amelyek a nemzeti és a külföldi minõsített adatok védelméhez, valamint a személyes
adatok kezeléséhez és a közérdekû adatok nyilvánosságához kapcsolódnak és elengedhetetlenül szükségesek a napi
munkavégzéshez, az információ- és adatcsere végrehajtásához. A vizsgázó szerezzen ismeretet Magyarország védelmi
igazgatási rendszerének feladatairól, az ezzel összefüggõ szervezeti és irányítási kérdésekrõl, a védelmi igazgatás
helyérõl, szerepérõl a közigazgatásban. A vizsgázónak legyen átfogó képe a fegyveres szervek ügyeleteinek formáiról,
szabályozásáról, mûködésének különbözõ módjairól. Legyen ismerete a fegyveres szervek nemzetközi
tevékenységének rendszerérõl és az ezzel összefüggõ feladatok végrehajtásának szabályozásáról és módjáról.
A vizsgázó ismerje meg az emberi és állampolgári jogok eszmetörténetét, csoportosítását, az alapvetõ jogok biztosa és
a Független Rendészeti Panasztestület intézményét, a közérdekû bejelentésekkel összefüggõ általános tudnivalókat,
illetve az emberi jogok és a fegyveres szervek tagjaival és tevékenységével összefüggõ sajátos kérdéseket. A vizsgázó
tudja bemutatni az érdekképviseleti, érdekérvényesítési rendszert a fegyveres szervekkel összefüggésben, legyen
birtokában a kérelem, a panasz, a szolgálati jogvitával kapcsolatos tudásanyagnak. A vizsgázó legyen tisztában az írott
és elektronikus sajtónak adandó tájékoztatás általános és speciális szabályaival. A vizsgázónak legyen áttekintése az
ellenõrzési tevékenységrõl, az ezzel összefüggõ feladatokról és jogszabályi ismeretekrõl.
Követelmények
I. A normaalkotás
A vizsgázó ismerje meg a belsõ normaalkotás szabályait, legyen képes a közjogi szervezetszabályozó eszköznek
minõsülõ normatív utasítás, valamint más belsõ normák alaki és formai elõkészítésére, a jogszabályok és a belsõ
normák elhatárolására azok lehetséges személyi és tárgyi hatálya alapján. Tudja a belsõ norma-elõkészítés folyamatát
a szabályozási igény felismerésétõl a tételes normaszöveg írásba foglalásáig. Ismerje meg az elõzetes és az utólagos
hatásvizsgálat normaalkotásban betöltött szerepét, a belsõ norma tagolására szolgáló fõbb szerkezeti egységeket, és
a normaszövegezés során irányadó elvárásokat. A vizsgázó értse a normatervezet koordinációjának szerepét,
a dereguláció lényegét, legyen képes elhatárolni a technikai és érdemi deregulációt.
II. Titokvédelem, titkos ügyiratkezelés
A vizsgázó ismerje a minõsített adatok védelmével, valamint a személyes adatok kezelésével és a közérdekû adatok
nyilvánosságával kapcsolatos alapvetõ követelményeket, a minõsített iratok kezelésének szabályait és rendjét,
a személyes adatok kezelésével kapcsolatos speciális rendõri gyakorlatot, a személyes adatok továbbításával
kapcsolatos eljárásokat, a közérdekû adat megismerésére vonatkozó kérelem elintézésének rendjét. Legyen ismerete
a minõsített adat, valamint az adatvédelmi szabályok megsértésére vonatkozó szankciórendszerrõl. A vizsgázó ismerje
a minõsített adat fogalmát, legyen képes csoportosítani a titokfajtákat (minõsítési szinteket), ismerje a minõsítési
eljárás alapelveit és követelményeit, a minõsített adat védelmi rendszerét. Legyen birtokában mindazon ismeretnek,
amely a minõsített adat kezelésével kapcsolatos elõírásokat, az ezen tevékenységet felügyelõk és az ezen
tevékenységet végrehajtók feladatait és kötelezettségeit tartalmazza.
III. Adatvédelem
A vizsgázó legyen képes értelmezni és alkalmazni a személyes adatok védelmével kapcsolatos fogalmakat, ismerje
a személyes adat védelmével és a közérdekû adatok nyilvánosságával kapcsolatos szabályokat. Ismerje a rendõrség
személyes adatkezelését, az adatok felvételére, tárolására és megsemmisítésére vonatkozó követelményeket. Legyen
ismerete a személyes adatok továbbítására vonatkozó szabályokról, az adat- és információcserérõl.
IV. Védelmi igazgatás, minõsített idõszaki feladatok
A vizsgázó ismerje meg az országvédelem rendszerének elemeit, legyen képes értelmezni az Alaptörvényben
meghatározott minõsített idõszakok jellemzõit. Tudja az országvédelem központi, területi és helyi szerveinek
feladatait; a honvédelmi, gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségeket, valamint a fegyveres szervek
készenlétbe helyezésének elveit és a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendészeti feladatokat.
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V. Az ügyelet
Alapvetõ követelmény a vizsgázóval szemben, hogy ismerje az állami ügyeleti rendszert, a monitoring rendszer
fogalmát, az ügyeletek típusait, formáit, az ügyeletekkel szemben támasztott alapvetõ követelményeket, a fegyveres
szervek ügyeleti fogalmát és annak formáit.
VI. Nemzetközi kapcsolatok
A vizsgázó rendelkezzen általános ismeretekkel a nemzetközi kapcsolatok tervezésérõl, a nemzetközi tárgyalások
rendjérõl, a nemzetközi megállapodásokról, a rendészeti szervek nemzetközi együttmûködésérõl, a nemzetközi
kapcsolatok szakmai irányításáról, továbbá a külföldre történõ kiutazások és vendégfogadások menetérõl.
VII. Emberi és állampolgári jogok, közérdekû bejelentések, panaszok
A vizsgázó ismerje meg az emberi jogok és a kapcsolódó szervezetek történetét. Tudja összefüggéseiben látni az
emberi jogok védelmére hivatott jogi garanciák és intézmények megvalósulását. Legyen képes értelmezni az emberi
jogok és a fegyveres szervek viszonyának összefüggéseit.
A vizsgázó számára legyen egyértelmû az állampolgárokat a közhatalommal kapcsolatban megilletõ jogorvoslati
rendszer egésze. Tudja a különbözõ tartalmú panaszokat helyesen értelmezni, elhatárolni, ennek megfelelõen
minõsíteni és helyes eljárási rendbe terelni. Ismerje a Rendõrségrõl szóló törvény szerinti panaszkezelés újszerû
filozófiáját, s az ennek megfelelõ, megváltozott jogi és intézményi hátteret, különös tekintettel a Független Rendészeti
Panasztestületre, valamint az ORFK Központi Panaszirodára. A megszerzett ismeretek által a vizsgázó legyen képes
hatékony szerepet vállalni a Rendõrség tevékenységét érintõ panaszok törvényes, szakszerû, tisztességes és gyors
kivizsgálásában, s ezzel hozzájárulni a Rendõrség iránti lakossági bizalom erõsítéséhez.
VIII. Érdekképviseleti rendszer, szolgálati kérelem, panasz, jogvita
A vizsgázó kapjon áttekintést az érdekegyeztetés szereplõinek jogairól és felelõsségérõl, az érdekérvényesítés
eszközeirõl. Az eltérõ jogszabályi rendelkezésre tekintettel ismerje a munkaügyi jogviták, valamint a hivatásos
állomány panasz és jogorvoslati jogára vonatkozó külön szabályokat.
IX. Kommunikáció
A vizsgázó ismerje azon jogszabályokat, melyek keretei között mind a médiumok, mind a hírszolgáltatók részérõl
hiteles és pontos tájékoztatás nyújtható. A vizsgázó sajátítsa el a kommunikációs tevékenység lényeges elemeit,
eszközeit, módszereit, a tájékoztatás rendjére vonatkozó fõbb szabályokat. Tudja a sajtó-helyreigazítás lényeges
szabályait, valamint a közszereplés megítélésének elveit. A vizsgázónak legyen áttekintése a kríziskommunikációt
igénylõ helyzetekrõl, a megoldás lehetséges módjairól. Kapjon képet a kommunikáció sajátos területeirõl, a civil
szervezetekkel való kapcsolatok jelentõségérõl. Ismerje a sajtószereplés egyes speciális kérdéseit, követelményeit.
X. Ellenõrzési tevékenység
A vizsgázó ismerje az ellenõrzés helyét, annak típusát, rendszerének elemeit a fegyveres szervek tevékenységében.
Rendelkezzen megfelelõ ismeretekkel az ellenõrzéssel szemben támasztott követelményekrõl, a tervezésrõl,
a szervezésrõl és a végrehajtás fõbb szabályairól. Ismerje az ellenõrzési tevékenység munkaszakaszait. Tudja, miként
hasznosulnak az ellenõrzések megállapításai. Legyen tájékozott az Európai Unió ellenõrzési rendszerérõl.

II.6. FEGYVERES SZERVEK HUMÁN-IGAZATÁSA
A vizsgatárgy rendeltetése, hogy a vizsgázó elsajátítsa az emberi erõforrásokkal való tervszerû gazdálkodást
befolyásoló jogokat és kötelezettségeket, a konkrét, napi munkához szükséges ismeretanyagot, amely a fegyveres
szervek hatékony és eredményes mûködéséhez nélkülözhetetlenek. A vizsgázó ismerje meg a humán szakterület
feladatrendszerét, szervezeti rendjét, struktúráját. Tudja bemutatni a személyügyi és a munkaügyi tevékenységet,
a fegyelmi és kártérítési eljárásokat, a szociális és kegyeleti gondoskodás formáit és eljárási rendjét,
a szervezetfejlesztés alapelveit, valamint a fegyveres szerveknél folyó oktatási, képzési, tudományszervezési, valamint
sport (fizikai alkalmasság) lehetõségeket.
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Követelmények
I. A fegyveres szerveknél alkalmazott egyéb foglalkoztatási jogszabályok
A vizsgázó legyen tájékozott mindazokban a normákban, amelyek meghatározzák a köz szolgálatában állók életútját
a felvételtõl a jogviszony megszûnéséig. Ismerje a legfontosabb elveket, jogi és módszertani ismereteket, az
átjárhatóságot. Legyen tájékozott a Magyar Rendvédelmi Kar és az érdekképviselet szerepével.
II. A személyügyi tevékenység alapelemei
A vizsgázó ismerje azokat az elveket és végrehajtási módozatokat, amelyek a személyzeti munkatársak aktív
segítségével meghatározzák a hivatásos állomány tagjának életútját a toborzástól – a felvételi eljáráson keresztül –
a teljes szolgálati viszonya alatt. A vizsgázó legyen birtokában mindazon jogi és módszertani ismereteknek,
amelyekkel biztosítható a humánerõforrás-gazdálkodás optimális hatékonysága a pályára irányításban,
a kiválasztásban, a foglalkoztatásban, a munkaerõ megtartásban, valamint a munkateljesítmények ösztönzése
területén. Legyen jártas az összeférhetetlenség szabályaiban.
III. A fegyelmi és a kártérítési eljárás
A vizsgázó tudja értelmezni a fegyelmi és a kártérítési eljárás alapvetõ fogalmait, összefüggéseit és szabályrendszerét,
valamint az adott ügyben lefolytatott eljárást és a hozott döntést. A megszerzett ismeretanyag segítségével legyen
képes a munkája során felismerni és megítélni, hogy saját vagy mások magatartása alkalmas-e vétkes
kötelezettségszegés megállapítására, fennállnak-e a felelõsségre vonás feltételei, és az adott ügyben hozott döntés
megfelel-e a törvényesség követelményeinek. Ismerje a kártérítés szabályait.
IV. Szociális és kegyeleti gondoskodás, cafetéria, nyugállományúak
A vizsgázó rendelkezzen átfogó ismeretekkel a szociális és kegyeleti gondoskodás körébe esõ jogosultságokról,
e tevékenységek szervezeti kereteirõl, a kedvezményekrõl és a támogatásokról, a cafetériáról, továbbá
a nyugdíjasoknak járó szociális gondozásról, valamint a kegyeleti gondoskodás általános és speciális vonatkozásairól.
V. Szervezetformálás
A vizsgázó ismerje a hatáskörrel rendelkezõ minisztériumi vezetõk és a fegyveres szervek állományilletékes
parancsnokainak szervezési hatásköreit. Legyen képes eligazodni a szervezési állománytáblázatban, és értse
a szerveknél rendszeresített beosztások rendszerét és szervezési alapelveit.
VI. Oktatás, képzés, fizikai felmérés
A vizsgázó értse a fegyveres szervek belsõ iskolai rendszerû és iskolarendszeren kívüli képzési, továbbképzési,
vezetõképzési, átképzési és kiképzési rendszerének felépítését, mûködési mechanizmusait, követelményrendszerét,
és annak összefüggéseit. Rendelkezzen ismeretekkel a tudományos kutatómunka elveirõl, szervezeti kereteirõl,
valamint a sporttevékenységek (fizikai felmérés) rendszerérõl.

II.7. KATASZTRÓFAVÉDELMI-TÛZVÉDELMI IGAZGATÁS
„A” ismeretrész: KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS
A vizsgatárgy rendeltetése, hogy komplex ismereteket nyújtson a vizsgázó számára a katasztrófavédelmi igazgatás
különbözõ, összetett szakmai területeirõl. A tananyag rendszerezi a katasztrófavédelem, az iparbiztonság, a polgári
védelem és a tûzvédelem legfontosabb szakmai ismereteit, amelyek elsajátítása révén a vizsgázó képes lesz
a különbözõ szakterületek közötti összefüggések felismerésére és értelmezésére. A vizsgatárgy külön fejezetekben
részletezi az alapvetõ iparbiztonsági, polgári védelmi és tûzvédelmi ismereteket.
Követelmények
I. Katasztrófavédelem
A vizsgázó ismerje meg a katasztrófavédelmi feladatrendszerre vonatkozó legfõbb jogszabályi elõírásokat, a feladatok
csoportosítását, az irányítás rendszerét és felelõsségeit. A vizsgázó rendelkezzen alapozó ismeretekkel az ország
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veszélyeztetettségérõl, a veszélyeztetettségi besorolásokról és a védelmi követelményekrõl, valamint a nemzetközi
szervezetekkel történõ szakmai együttmûködés területeirõl.
II. Iparbiztonság
A vizsgázó ismerje meg az iparbiztonsági feladatrendszerre vonatkozó legfõbb jogszabályi elõírásokat, a feladatok
csoportosítását, az irányítás rendszerét és felelõsségeit. A vizsgázó rendelkezzen alapozó ismeretekkel olyan kiemelt
területekrõl, mint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos SEVESO-II. irányelv, a kritikus infrastruktúra (a nemzeti
létfontosságú rendszerelem és az európai létfontosságú rendszerelem), az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási
Rendszer (ONER).
III. Polgári védelem
A vizsgázó ismerje meg a polgári védelmi igazgatás alapvetõ területeit és feladatait, rendelkezzen ismeretekkel
a polgári védelmi szervezetek, a tervezés, a felkészítés, valamint a lakosság védelmének módszereirõl és
lehetõségeirõl.
IV. Tûzvédelem
A vizsgázó sajátítsa el a tûzvédelmi igazgatási ismeretanyagok lényegét és fõbb összefüggéseit. Rendelkezzen
ismeretekkel a tûz elleni védekezés rendszerérõl, és a végrehajtásra kötelezettek feladatairól, valamint a tûzoltás,
a mûszaki mentés és a tûzvizsgálat tevékenységérõl.
„B” ismeretrész: TÛZVÉDELMI IGAZGATÁS
A vizsgatárgy rendeltetése, hogy rendszerezõ ismereteket nyújtson a vizsgázó számára a tûzvédelmi igazgatás
különbözõ szakmai területeirõl. A tananyag rendszerezi a tûz elleni védekezés jogi szabályozását, a létesítés és
használat tûzvédelmi követelményeit, a tûzoltási és mentési ismereteket, valamint a tûzoltás és a mûszaki mentés
eszközeit és berendezéseit. A tananyagon keresztül a vizsgázó elsajátítja a különbözõ szakmai területek meghatározó,
alapvetõ ismereteit.
Követelmények
I. A tûz elleni védekezés jogi szabályozása
A vizsgázó ismerje meg a tûz elleni védekezés rendszerét, a végrehajtásra kötelezettek feladatait és a tûzoltóság
szerveinek jogállását. A vizsgázó rendelkezzen alapismeretekkel a tûzvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörökrõl,
a tûzvizsgálatról és azok felosztásáról, a tûzvédelem területén alkalmazott szankciók fajtáiról.
II. Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat elõírásai és követelményei
A vizsgázó ismerje meg az alapvetõ elõírásokat, és rendelkezzen részletesebb szakismeretekkel a tûzveszélyességi
osztályba sorolás, valamint az építmények tûzvédelmének szabályairól.
III. Tûzoltó szolgálati ismeretek
A vizsgázó ismerje meg a tûzoltóságok felépítését, a tûzoltók szolgálati jogait és kötelességeit. A vizsgázó
rendelkezzen alapismeretekkel a tûzoltást és a mûszaki mentést segítõ tervek tartalmáról, a tûzoltás-vezetésrõl és
szervezetérõl, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos feladatokról.
IV. A tûzoltás, a mûszaki mentés eszközei
A vizsgázó ismerje meg a tûzoltóság mûszaki eszközrendszerét. Rendelkezzen szakismeretekkel a mûszaki háttér
legfontosabb eszközcsoportjairól, a fejlesztés és a mûszaki megújulás szükségességének indokairól.

II. 8. MIGRÁCIÓS IGAZGATÁS
A tantárgy rendeltetése, hogy a hatályos jogszabályok alapján megismertesse a vizsgázóval Magyarország
idegenrendészeti, menekültügyi rendszerét és állampolgársági szabályait. A vizsgázó szerezzen ismereteket a magyar
menekültügyi befogadó rendszerrõl, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint a Rendõrség
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idegenrendészeti, menekültügyi feladatairól, a schengeni vízumkiadás szabályairól, az illegális migráció kezelésének
lehetõségeirõl, a közös európai menekültügyi rendszer kihívásairól, az uniós szabályokról. A vizsgázó mélyítse el
ismereteit elsõsorban a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szerveinek – de tágabb értelemben – a migráció
szabályozott mederben tartásában érintett szervek feladatai terén.
Követelmények
I. Idegenrendészeti, menekültügyi alapismeretek
A vizsgázó legyen képes a magyar idegenrendészeti és menekültügyi rendszer átfogó értelmezésére, a fogalomkörhöz
kapcsolódó összefüggések felismerésére és megfelelõ szintû alkalmazására. Ismerje a hazai szervek feladat- és
hatáskörét, a nemzetközi szabályok elsajátítása révén szerezzen átfogó ismereteket a magyar jogi szabályozás
irányainak megértésében is. Ezen ismeretek birtokában hatékonyabban tudja végezni jogalkalmazói feladatait.
II. Idegenrendészeti ismeretek
A vizsgázó ismerje a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõk beutazásának szabályait, a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának szabályait, a schengeni vízumkiadás rendelkezéseit,
a vízumkonzultációs eljárás szabályait. Rendelkezzen ismeretekkel a tartózkodási engedély kiadásának és
meghosszabbításának szabályairól, az egyes tartózkodási célok elhatárolásáról, a humanitárius tartózkodási engedély
és az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás kiadásának feltételeirõl, a hontalansági eljárásról és a biometrikus
adatkezelésre vonatkozó szabályokról.
Ismerje az illegális migráció elleni küzdelem jelentõsebb hazai és nemzetközi jogforrásait. Ismerje a kiutasítás, valamint
a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésének jogszabályi hátterét. Sajátítsa el a SIS alkalmazásának szabályait és
ismerje a személyi szabadságot korlátozó intézkedések alkalmazásának feltételeit, a kiutasítás és az önkéntes
hazatérés szabályait. Ismerje a személykörözés szabályrendszerét, továbbá az úti okmányukat elvesztõ külföldiekkel
kapcsolatos eljárási rendet. Sajátítsa el a fuvarozókra, továbbá a külföldit foglalkoztató munkáltatókra vonatkozó
felelõsségi szabályokat.
Az illegális migráció elleni küzdelem hatékonyságának növelése érdekében szerezzen ismereteket a külföldiek
ellenõrzésének szabályairól, továbbá a mélységi migrációs háló komplex ellenõrzõ rendszer mûködésérõl.
III. Menekültügyi ismeretek
A vizsgázó ismerje a magyar menekültügy történetét és a hatályos jogszabályi környezetet. A nemzetközi és az Európai
Uniós jogi normák megismerése mellett sajátítsa el a nemzeti jogszabályokat és a jogszabályoknak nem minõsülõ
forrásokat. Rendelkezzen ismeretekkel a menekültügyi eljárásban résztvevõkrõl, az eljárás szabályairól, az eljárás
szakaszairól. Ismerje az egyes jogállásokhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, a magyar menekültügyi
szervezet rendszerét, a befogadó állomások feladat- és hatáskörét.
IV. Állampolgársági ismeretek
A vizsgázó rendelkezzen ismeretekkel az állampolgársághoz kapcsolódó alapfogalmakról, a többes (kettõs)
állampolgárság, hontalanság intézményérõl és az európai uniós állampolgárságról. Sajátítsa el a magyar
állampolgárság megszûnésének és megszerzésének eseteit, és a hatályos magyar jogszabályok alapján ismerkedjen
meg az állampolgársági eljárás általános jellemzõivel. Ismerje meg az állampolgársági eljárásban érintett szervek
feladat- és hatáskörét, továbbá a magyar állampolgárság igazolásának szabályait.

II.9. A FEGYVERES SZERVEK MÛSZAKI-TECHNIKAI-INFORMATIKAI IGAZGATÁSA
A vizsgatárgy rendeltetése, hogy a vizsgázó számára általános ismereteket nyújtson a rendvédelmi logisztika
alapjairól, fõbb sajátosságairól. Alapozza meg a vizsgázó ismereteit a mûszaki-, technikai eszközök használata és
üzemeltetése, valamint az ezzel összefüggõ feladatok ellátása körében. Nyújtson tájékoztatást a fegyveres szervek
logisztikájának speciális területeirõl, az ingatlan- és ingóvagyontárgyak lényegesebb eszköztípusaival való
gazdálkodásról, informatikai sajátosságairól.
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Követelmények
I. A fegyveres szervek logisztikájának speciális területei
A vizsgázó legyen tisztában az állami vagyon összetételével, a vagyongazdálkodás szemléletével. A vizsgázó ismerje
azokat a jogszabályokat, melyek alkalmazásával a különbözõ áruk és szolgáltatások beszerzése a költségvetési
szerveknél megvalósulhat. Kapjon átfogó képet a beszerzési igény keletkezésétõl a kötelezettségvállalás létrejöttéig
a közpénzek felhasználhatóságának folyamatában. A vizsgázó sajátítsa el az adományok és egyéb felajánlások
elfogadásával kapcsolatos elõírásokat.
A vizsgázó ismerje meg a pályázati tevékenység alapfogalmait, típusait és elveit. A tudásanyag birtokában legyen
képes értelmezni az elvekhez kapcsolódó gyakorlati-módszertani tevékenységeket, kiemelten a programozás,
a támogatások kiegészítõ jellege és a társfinanszírozás, az önrész, az elõfinanszírozás és a fenntarthatóság elvét.
Ismerje a pályázati tevékenység folyamatát, legyen jártas saját munkaköri feladataihoz kapcsolódó következtetések
levonásában. Szerezzen átfogó ismereteket a helyi és a területi szervek pályázatkezelõi tevékenysége területén
meglévõ munkamegosztásról, ezen belül saját feladatairól és lehetõségeirõl.
A vizsgázó sajátítsa el a Belügyminisztérium technikai biztosításának rendszerét, annak szervezeti felépítését. Tudja
értelmezni a rendvédelmi logisztika alap- és összetett mûveleteit és módszereit, ismerje a beszerzések – kiemelten
a közbeszerzés – elõkészítésének és végrehajtásának alapvetõ feladatait.
A vizsgázó ismerje meg a rendszeresítési és a használatból történõ kivonás eljárásainak fogalmi meghatározásait, azok
szabályait és gyakorlati feladatait a területi szervek szintjén. Alapozza meg jártasságát a rendszeresítéshez és
a használatból történõ kivonáshoz kapcsolódó vezetõi döntés-elõkészítés feladataira vonatkozóan.
A vizsgázó tudja az energiagazdálkodás fogalmát, az energiaracionalizálás célját, folyamatának lépéseit. Legyen
tájékozott a környezetvédelem fogalmáról, alapelveirõl és a környezeti elemek védelmét célzó intézkedések
lehetõségérõl. A vizsgázó ismerje a rendvédelmi szervek tûzvédelmének feladatait.
II. A fegyveres szervek ingatlanvagyonával való gazdálkodás
A vizsgázó ismerje az ingatlangazdálkodás mûveleteit és hatékonyan oldja meg az ingatlangazdálkodási területen
jelentkezõ vezetõi feladatokat. A vizsgázó sajátítsa el a munkáltatói lakhatási támogatások rendszerét, ezen belül
a rendészeti rendelkezésû lakások körét, a lakásbérletre, a lakások elidegenítésére vonatkozó rendelkezéseket.
Szerezzen ismeretet a lakáscélú munkáltatói kölcsöntámogatások igénybevételének lehetõségeirõl, feltételeirõl és
a szállóférõhelyek használatának, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás megállapításának szabályairól.
A vizsgázó értse meg, hogy az állami vagyonnal felelõs módon, rendeltetésszerûen kell gazdálkodni.
A vizsgázó legyen képes eligazodni az építés-beruházási és felújítási tevékenység megvalósítása során alkalmazott
jogszabályokban. A vizsgázó sajátítsa el az építés-beruházási és felújítási tevékenységek fogalmait, a szervezet
felépítését, feladatait, tudjon eligazodni az építés-beruházási, a felújítási, valamint az állagmegóvási (karbantartási)
munkák pénzügyi finanszírozását illetõen. Legyen tájékozott az építés-beruházások tervezésérõl és szervezésérõl,
a kijelölt lebonyolítók felelõsségérõl és kötelességeirõl. Ismerje az ingatlan-felújítás tervezését, végrehajtását és
nyilvántartását. Legyen képes a fegyveres szervek területi szintjére elõírt ellenõrzési és nyilvántartási feladatok
esetében az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására.
III. A fegyveres szervek ingóvagyona, lényegesebb eszköztípusaival való gazdálkodás
A vizsgázó sajátítsa el a fegyverzettechnikai ellátáshoz kapcsolódó alapfogalmakat, legyen tájékozott az ellátás
sajátosságairól. Munkaköri feladataiból kiindulva szerezzen jártasságot a fegyverek nyilvántartására és tárolására
vonatkozó szabályokról. Ismerje meg a fegyverzettechnikai ellátás szakirányításának általános feladatait, a területi és
a helyi szervek szintjén jelentkezõ tennivalókat.
A vizsgázó tudja a rendõri szervek ruházati ellátásának fogalmát, rendjét és alapelveit, a szakszolgálat felépítését és
szervezeti szintenként jelentkezõ feladatait. Legyen tájékozott a ruházati alapellátás és utánpótlás rendjérõl, az
igényjogosultság szabályozásáról, az ellátási körbe tartozó állomány kötelességeirõl.
A vizsgázó ismerje meg a gépjármûves szakterület sajátságos szerepét, fõbb feladatait, valamint kapjon átfogó képet
a gépjármûvek beszerzésével, igénybevételével kapcsolatos igénybevevõi, ellátói feladatokról. Tudja
megkülönböztetni az egyes jármûkategóriákat, igénybevevõként ismerje a jármûvek használata során jelentkezõ
események jelentési kötelezettségéivel kapcsolatos teendõket.
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IV. A fegyveres szervek informatikai sajátosságai
A vizsgázó ismerje meg az informatikai rendszer irányításához szükséges feltételeket, a rendszer felépítését,
a szakirányító szervezetet, a rendszerben jelenleg mûködõ szoftvereket. Tudja az informatika munkavégzés
alapszabályait. Ismerje az egységes digitális rádiótávközlõ rendszer (EDR) révén a híradásban jelentkezõ új
lehetõségeket. Sajátítsa el a fegyveres szervek frekvenciagazdálkodásának alapelveit, a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

II.10. NEMZETBIZTONSÁGI IGAZGATÁS
A vizsgatárgy rendeltetése az, hogy általános ismeretet nyújtson a nemzetbiztonsági rendszerrel összefüggõ
kérdésekrõl. A vizsgázó ismerje a titkosszolgálati fogalmakat, tudja el határolni a különbözõ, csak a metodikájában
hasonló tevékenységi köröket. Tudja bemutatni a vonatkozó jogi normákat. Egyértelmûen tudja megfogalmazni
a szervezetek rendszerszintû elhelyezését, továbbá mind az öt szervezet vonatkozásában ismerje a rendõrhatósággal
történõ együttmûködési felületeket.
Követelmények
I. Terrorelhárítási Központ
A vizsgázónak ismerni szükséges a Terrorelhárítási Központ felépítését, az egyes kirendeltségek székhelyeit, ismerettel
kell rendelkeznie az egyes szakigazgatóságok feladatairól. Mindennek megértéséhez elengedhetetlen a terrorizmust
elhárító szerv mûködését szabályozó jogszabályi környezet ismerete. Különösen fontos ez a Terrorelhárítási Központ
mûveleti szakterületének igénybevétele vonatkozásában, amelynek eseteit érdemes részletesen áttekinteni. Ismerni
szükséges azt is, hogy a terrorizmust elhárító szerv feladatai ellátása érdekében mely esetekben gyûjthet titokban
információkat. A terrorizmust elhárító szerv jelentõs nemzetközi együttmûködési lehetõséggel rendelkezik, melynek
gyakorlása segíti a szakmai tevékenységek fejlesztését, a kölcsönösen elõnyös munkavégzést. A vizsgázónak ismerni
kell a nemzetközi kapcsolatok szereplõit és jellegét. Felsorolás szintjén tudnia kell, hogy a terrorizmust elhárító szerv
mely esetekben lát el személyvédelmi feladatokat és ennek kapcsán mely szervekkel mûködik együtt.
II. Alkotmányvédelmi Hivatal
A vizsgázó mutassa be a szervezet elhelyezkedését az irányításért és felügyeletért felelõs minisztériumok
vonatkozásában az 1980-as évektõl kezdõdõen. A vizsgázónak tudnia kell, hogy miként valósul meg
a titkosszolgálatok esetében a parlamenti kontroll, annak milyen konkrét esetei vannak mind személyi kérdések
(fõigazgató), mind a szakmai munka vonatkozásában. A vizsgázó ismerje az Alkotmányvédelmi Hivatal
nemzetbiztonsági törvényben megfogalmazott feladatköreit. Értelmezze és helyezze el a szervet a polgári és katonai
titkosszolgálati rendszerben. Mutassa be, milyen lehetséges kapcsolódási pontjai vannak az Alkotmányvédelmi
Hivatalnak az általános rendõrségi feladat ellátására létrehozott szervvel. Határolja el a tevékenységét
a Terrorelhárítási Központ mûveleti munkájától. Ismernie kell a fontos és bizalmas munkakörre jelölt, valamint az ilyen
munkakört betöltõ személyek nemzetbiztonsági védelmének és ellenõrzésének szabályait. Adjon számot az
iparbiztonsági ellenõrzésrõl megszerzett ismereteirõl. Ismernie kell, hogy mely esetekben van lehetõsége külsõ
engedélyhez kötött titkosszolgálati eszköz alkalmazására.
III. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
A vizsgázónak ismerni kell a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében is, hogy mely minisztérium felelõs az
irányításáért és felügyeletéért, továbbá ezzel kapcsolatban rövid áttekintést kell adnia a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat múltjára nézve, annak megalakulásától kezdõdõen. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában
tudni kell annak fõbb tevékenységi területeit felsorolni, továbbá azt, hogy milyen tevékenységre jogosult a külsõ
engedélyhez kötött titkos információgyûjtése keretében. A vizsgázónak ismernie kell, hogy mely szervek
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal együttmûködõ más szervezetek, azok milyen megrendelésekre jogosultak,
illetve mely jogszabályok biztosítják számukra ezen lehetõséget. Számot kell adni arról, hogy milyen tartalmi és formai
követelményei vannak a megrendelõ írásbeli dokumentációjának.
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IV. Nemzeti Védelmi Szolgálat
Követelmény a Nemzeti Védelmi Szolgálat létrehozásakor összevont szakterületek ismerete. A vizsgázónak fel kell
tudnia sorolni, hogy jelenleg mely szervek tartoznak illetékességébe a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak. A vizsgázónak
ismernie kell a megbízhatósági vizsgálat lefolytatásának fõbb szabályait, annak jogkövetkezményeit. Be kell tudni
mutatni a kifogástalan életvitel ellenõrzés szabályait, annak jogkövetkezményeit. Tudnia kell, hogy melyek a Nemzeti
Védelmi Szolgálat személyi állományába kerülés szakmai követelményei és jogi alapjai.
V. Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ
A vizsgázó ismerje meg a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ helyét, szerepét a hivatali rendszerben,
valamint a mûködését szabályozó jogi környezetet. Legyen tisztában a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs
Központ felépítésével. Részletesen tekintse át a szervezett bûnözés elleni fellépés érdekében folytatott feladatait.
Ismerkedjen meg a szervezettel együttmûködést folytató szervekkel, az együttmûködés formáival, a koordináció
nyújtotta lehetõségekkel. A koordinációs feladatokhoz kapcsolódóan legyen tájékozott az együttmûködõ szervek és
a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ között kötelezõen adatátadás tárgyát képezõ bûncselekményekkel
kapcsolatban. Speciális feladatai közül a Nemzetbiztonsági Kabinet munkáját támogató javaslattevõ, döntéstámogató
funkciójának megismerése is szükséges.

II.11. RENDÕRSÉGI IGAZGATÁS
A tantárgy rendeltetése, hogy általános ismereteket nyújtson a vizsgázó számára a rendõrségi igazgatás fõbb
területeirõl, intézményi rendszerérõl, egyben felfrissítse, kiegészítse korábbi ismereteit. A tananyag azokat az általános
és speciális irányítási, intézkedési, nyomozási eszközöket és módszereket tartalmazza, amelyek alkalmazására
a rendõri munka során a vizsgázónak akár parancsnokként, akár végrehajtóként szüksége van. A vizsgatárgy
tudásanyaga épít a korábban megszerzett felsõfokú ismeretekre, a testületben megszerzett szakmai tapasztalatra. Az
ismeretanyag eredményes elsajátítása után a vizsgázó a közbiztonsági és a bûnügyi szakterületen egyaránt
alkalmazható, rendõri vezetõvel szemben elvárható ismeretekkel, tudással és Európai Uniós kitekintéssel fog
rendelkezni.
Követelmények
I. A szolgálati viszonnyal összefüggõ alapvetõ szabályozási kérdések
A vizsgázó ismerje meg a hivatásos állományúak alapvetõ jogainak korlátozására vonatkozó általános és különös
szabályokat. Átfogó ismeretekkel rendelkezzen a fegyveres szervek szakmai- és érdekképviselet rendszerérõl, ezen
belül a Magyar Rendvédelmi Karról, a rendvédelmi érdekegyeztetés fórumairól és a szakszervezetekrõl. Ismerje meg az
etikai eljárás, valamint a fegyelmi eljárás szabályait, továbbá a kifogástalan életvitel ellenõrzés rendszerének
jogszabályban szereplõ szabályait. Sajátítsa el a különleges foglalkozási állományra vonatkozó fõbb szabályokat.
II. Közterületi rendõri tevékenység
A vizsgázó részletesen ismerje meg az alapvetõ rendõri szolgálatok típusait, a szolgálati idõrendszereket, legyen képes
a kényszerítõ eszközök alkalmazása, és az igazoltatások törvényességének, szakszerûségének megítélésére, valamint
sajátítsa el a helyszíni bírságolás szabályait. Az alapvetõ migrációs feladatokról kapjon alkalmazható áttekintést,
támpontot és ismerje meg a hozzátartozók közötti erõszak eljárási metódusát, gyakorlati alkalmazását.
III. Igazgatásrendészeti ismeretek
A vizsgázó részletesen tudja az igazgatásrendészeti és idegenrendészeti, a rendészeti ismereteket, és a szabálysértési
eljárással összefüggõ legfontosabb rendelkezéseket. Ismerje meg az igazgatásrendészeti szolgálati ág felépítését,
a szolgálati ág hatáskörébe tartozó rendészeti feladatokat, valamint a hatásköri szabályokat.
A vizsgázónak ismerettel kell rendelkeznie arról, hogy mely tevékenységek végzéséhez szükséges engedély, illetve
melyek azok, amelyek csak bejelentési kötelezettség alá tartoznak. Alapvetõ ismerettel kell rendelkeznie az
engedélyek kiadásának feltételeirõl, az engedélyek hatályosságáról, a nyilvántartások adattartamáról, a rendõrség
ellenõrzési jogosultságáról és kötelezettségérõl, az engedélyek visszavonásának szabályairól.
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IV. A rendõri csapatszolgálati tevékenység
A vizsgázó átfogó ismeretekkel rendelkezzen a rendõri csapatszolgálati tevékenységek közül a rendezvénybiztosítást,
a tömegoszlatást és a kutatást illetõen. Ismerje a gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezéseit, legyen tisztában
a parancsnoki munka fázisaival (bejelentés fogadása, biztosítási terv készítése, a biztosítási feladat végrehajtása,
jelentési kötelezettségek).
V. A rendõrségi személyi szabadság korlátozás szabályai
A vizsgázó ismerje meg az aktuális és egyben legfontosabb, fogvatartással összefüggõ tevékenységeket, feladatokat.
A vizsgázó sajátítsa el a fogvatartás körülményeire vonatkozó feltételeket, a fogdaõri szolgálatellátás szabályait,
a fogvatartott jogait. Ismerje meg az õrzött szállás személyzetére, valamint a befogadásra vonatkozó szabályokat.
Legyen képes a rendkívüli események felismerésére, valamint azok bekövetkezése esetén teendõ rendõri
intézkedések megtételére.
VI. Közlekedésrendészeti ismeretek
A vizsgázó ismerje meg az aktuális és egyben legalapvetõbb közlekedésrendészeti tevékenységeket, feladatokat,
szerezzen ismereteket az Európai Unió idõszerû közlekedéspolitikai koncepciójáról, különösen a közlekedésbiztonság
vonatkozásában. A közlekedésrendészeti és ideiglenes közlekedésrendészeti intézkedések a rendõri munka alapját
képezik, ezért az általános tájékozottság nélkülözhetetlen. A balesetek, valamint a közlekedési szabályszegések
megelõzése érdekében kiemelten fontos az ittas, valamint a kábítószer hatása alatt álló vezetõk kiszûrése, az
e tevékenységet meghatározó normák ismerete. A vizsgázónak a sebességmérõ berendezések általános
használatával, üzemeltetésével is tisztában kell lennie. Szakmailag tájékozottnak kell lennie a közlekedés körében
alkalmazott közigazgatási bírságolással, annak összefüggõ rendszerével, a leggyakrabban megvalósuló
szabályszegésekkel.
A közlekedésrendészet egyik alapvetõ feladata a baleset-helyszínelés, ezért a vizsgázónak képesnek kell lennie
a baleset-helyszínelõi munka irányítására, a szemlebizottság-vezetõi feladatok ellátására, a parancsnoki koordináló és
ellenõrzõ tevékenységek elvégzésére. A vízi- és légi rendészet a szakágon belül is specialitást képez, ezért a vonatkozó
normák ismerete nélkülözhetetlen, erre a vizsgázónak is fel kell készülnie. Fontos továbbá vezetõi szemszögbõl
a megkülönböztetõ jelzésekkel kapcsolatos norma általános rendelkezéseinek a megismerése is.
VII. Krimináltaktikai, kriminálmetodikai ismeretek
A vizsgázó ismerje meg a bizonyítékok keletkezésének, összegyûjtésének, vizsgálatának, értékelésének
törvényszerûségeit. Legyen képes ezekre alapozva kidolgozni adott bûncselekmény felderítésének, megelõzésének
módszereit, eszközeit, nyomozni, valamint az eltûnt személyek esetén követendõ parancsnoki feladatokat
végrehajtani. A vizsgázó sajátítsa el az adat fogalmát, a titkos adatgyûjtésnek a Rendõrségrõl szóló törvényben
szereplõ szabályozását, az ideiglenes, megelõzõ távoltartás intézményét, a SIS alkalmazásának a szabályait.
A kriminálmetodikai ismeretek elsajátításával a vizsgázó megismeri a leggyakrabban elõforduló bûncselekmények
jogi ismérveit és azokat az ajánlásokat, amelyet a gyakorlat széles körben alkalmaz. A kriminalisztika a nyomozói
munka alapját képezi, ezért az általános tájékozottság nélkülözhetetlen. A parancsnoktól, és így a vizsgázótól is
elvárható, hogy az egyes bûncselekmények nyomozásának irányítását a legnagyobb hatékonysággal végezze.
A kriminálmetodika egyrészt épít a szakmai ajánlásokra, de megköveteli a nyomozó vagy a nyomozást irányító
kreativitását is. A nyomozati feladatok végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a bizonyítékok a leggyorsabban,
törvényesen, és teljes körûen kerüljenek beszerzésre. A vizsgázó az ehhez szükséges ismereteket is megszerzi.
VIII. A rendõrség megelõzési feladatai
A vizsgázó rendelkezzen általános és alapos ismeretekkel a bûnmegelõzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályokról.
Legyen képes a bûncselekmények megelõzése érdekében bûnmegelõzési programok szervezésére, összeállítására.
Ismerje meg a rendõrségi bûnmegelõzési tevékenységet szabályozó normákat. Szerezzen ismereteket a társadalmi
bûnmegelõzés nemzeti stratégiájáról. Legyen tisztában az áldozatvédelmi, ifjúságvédelmi feladatokkal, valamint
a kiskorúak körözési tevékenyégével. Nyerjen betekintést a pályázatírással kapcsolatos tevékenységekbe. Ismerje meg
a baleset-megelõzési bizottságok és a polgárõrszervezetek felépítését és mûködési szabályait.
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II.12. JÖVEDÉKI- ÉS VÁMIGAZGATÁS
A tantárgy rendeltetése, hogy a vizsgázó általános, rendszerszerû ismeretekkel rendelkezzen a vámhatóság
feladatrendszerérõl, alapvetõ tevékenységérõl, valamint lássa és értelmezni tudja a különbözõ szakma-specifikus
területek egymáshoz való kapcsolódási pontjait, sorrendiségét. A tananyag azokat az általános és speciális adó-, vámés bûnügyi tevékenységgel kapcsolatos eszközöket és módszereket tartalmazza, amelyek alkalmazására
a vámhatósági munka során a pénzügyõrnek szüksége van. A vizsgatárgy tudásanyaga épít a korábban megszerzett
ismeretekre, a testületben megszerzett szakmai tapasztalatra és eredményes elsajátítása után a vizsgázó az adó, a vám
és a bûnügyi szakterületen egyaránt alkalmazható, vezetõtõl elvárható ismeretekkel, tudással fog rendelkezni, mely
kiterjed a nemzeti, valamint az Európai Uniós szabályozásra és gyakorlatra.
Követelmények
I. Jövedéki igazgatási feladatok
A vizsgázó elsajátítja a jövedéki szabályozás szerkezetét, annak jogforrásait. Megtanulja a jövedéki termékek és
tevékenységek csoportosítását, adójogi meghatározását. Alkalmazza a jövedéki adókötelezettségeket, azok
keletkezését, az adó mértékére vonatkozó információkkal rendelkezik, valamint ismeri az adóztatásban alkalmazandó
határidõket. Ismeri a jövedéki ellenõrzési feladatok végrehajtásához kapcsolódó ellenõrzési formákat, valamint az
adónemek ellenõrzéséhez kapcsolódó szabályokat. Tudja alkalmazni a jövedéki eljárásban az adókötelezettségek
megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezményeket.
II. Környezetgazdasági igazgatási feladatok
A vizsgázó megismeri a vámhatóság környezetvédelemmel és környezetgazdasággal kapcsolatban felmerülõ
feladatainak rendszerét. Megtanulja a környezetgazdasággal kapcsolatos termékkörök és tevékenységek
csoportosítását, az azokra vonatkozó jogforrásokat. Ismeri a környezetvédelmi termékdíjra, a népegészségügyi
termékadóra, az energiaadóra, a regisztrációs adóra, a hulladékgazdálkodással, valamint a fémkereskedelmi
tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtására vonatkozó alapvetõ rendelkezéseket.
III. Vámigazgatási feladatok
A vizsgázó megismeri a vámjog közösségi és nemzeti szabályozásának egymásra épülését, ezek rendszerét,
jogforrását. Megtanulja a vámjogi sorsra vonatkozó rendelkezéseket, valamint az alkalmazható vámeljárások
megkülönböztetését, azok sajátosságait. Megismeri a vámtartozás, továbbá a termékimporthoz kapcsolódó nem
közösségi adók és díjak megállapítására, kiszabására, esedékességére és megfizetésére vonatkozó szabályokat.
Megismeri a vámeljárások során alkalmazható képviseleti formákat, a biztosításra vonatkozó rendelkezéseket,
valamint a vámfelügyelet szabályait. Felismeri és értelmezni tudja a vámeljárások lefolytatásához szükséges
árunyilatkozatok tartalmát, rendelkezik azok ellenõrzéséhez szükséges ismeretekkel.
IV. Áruosztályozás és áruismereti feladatok
A vizsgázó megismeri a közös vámtarifa és a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat,
az áruosztályozás alkalmazásának szempontjait, az áruismeret és a termékjellemzõk szereplét az áruosztályozásban,
valamint az áruosztályok és az árucsoportok fõbb jellemzõit. Ismeri és tudja értelmezni a TARIC rendszerben található
adatokat, információkat.
V. Büntetõ- és szabálysértési jogi feladatok
A vizsgázó megtanulja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bûncselekmények és szabálysértések
törvényi tényállását és azok elemzéseit, kerettényállási sajátosságait. Megismeri a büntetõ- és szabálysértési eljárások
lefolytatására vonatkozó szabályokat. Ismeri a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendészeti hatáskörére vonatkozó
rendelkezéseket és azok alkalmazásának szabályait. Felismeri és értelmezni tudja az ezekhez kapcsolódó jogeseteket
és nyomtatványokat, továbbá rendelkezik azok ellenõrzéséhez szükséges ismeretekkel.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

20775

2012. évi 128. szám

3. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
Beiskolázási lap
rendészeti alapvizsgára
(Kérjük, hogy számítógéppel vagy nyomtatott nagybetûvel, olvashatóan töltse ki!)

1. A választott felkészítési idõpont: .............................................................................................................................................................
2. Mentességet kérek ........................................................................................................................................................ vizsgatárgyból
A beiskolázott
3. Neve: ...................................................................................................................................................................................................................
4. Születési családi és utóneve: .....................................................................................................................................................................
5. Rendfokozata: .................................................................................................................................................................................................
6. Beosztása:* .......................................................................................................................................................................................................
7. Születési helye: ...............................................................................................................................................................................................
8. Születési ideje: .................... év ........................................ hó .......... nap
9. Anyja neve: .......................................................................................................................................................................................................
10. Szolgálati helye:* ............................................................................................................................................................. (területi szerv)
............................................................................................................................................................................................................... (helyi szerv)
címe: ............................................................................................................................................................................................................................
telefonszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................
faxszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................
e-mail címe: ..............................................................................................................................................................................................................
11. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):* ....................................................................................................................................
12. A felkészítés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem
(A megfelelõ rész aláhúzandó!)
Kelt: .................................................., .................... év ........................................ hó .......... nap
......................................................................
a beiskolázott olvasható aláírása

Nevezettet .................................................................................................................................... rendészeti alapvizsgára beiskolázom.
P. H.

......................................................................
munkáltatói jogkörrel rendelkezõ
vezetõ aláírása

Melléklet: a mentességi kérelmet igazoló dokumentum fénymásolata

* A 6., 10. és 11. pontokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állománya esetében nem kell kitölteni.
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4. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
Beiskolázási lap
rendészeti szakvizsgára
(Kérjük, hogy számítógéppel vagy nyomtatott nagybetûvel, olvashatóan töltse ki!)
1. A választott vizsgatárgy megnevezése: .................................................................................................................................................
2. A választott felkészítési idõpont: .............................................................................................................................................................
3. Mentességet kérek ........................................................................................................................................................ vizsgatárgyból
A beiskolázott
4. Neve: ...................................................................................................................................................................................................................
5. Születési családi és utóneve: .....................................................................................................................................................................
6. Rendfokozata: .................................................................................................................................................................................................
7. Beosztása:* .......................................................................................................................................................................................................
8. Születési helye: ...............................................................................................................................................................................................
9. Születési ideje: .................... év ........................................ hó .......... nap
10. Anyja neve: .......................................................................................................................................................................................................
11. Szolgálati helye:* ............................................................................................................................................................. (területi szerv)
............................................................................................................................................................................................................... (helyi szerv)
címe: ............................................................................................................................................................................................................................
telefonszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................
faxszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................
e-mail címe: ..............................................................................................................................................................................................................
12. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):* ....................................................................................................................................
13. A felkészítés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem
(A megfelelõ rész aláhúzandó!)
Kelt: .................................................., .................... év ........................................ hó .......... nap
......................................................................
a beiskolázott olvasható aláírása

Igazolom, hogy a szabadon választható vizsgatárgy kiválasztása a munkáltatói jogkörrel rendelkezõ vezetõ
egyetértésével történt. Nevezettet ................................................................................ beosztásba történõ/történt
kinevezéséhez rendészeti szakvizsgára beiskolázom.
P. H.

......................................................................
munkáltatói jogkörrel rendelkezõ
vezetõ aláírása

Melléklet: a mentességi kérelmet igazoló dokumentum fénymásolata

* A 7., 11. és 12. pontokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állománya esetében nem kell kitölteni.
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5. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
Jelentkezési lap
rendészeti alapvizsgára
(önkéntes jelentkezés)
(Kérjük, hogy számítógéppel vagy nyomtatott nagybetûvel, olvashatóan töltse ki!)
1. A választott felkészítési idõpont: .............................................................................................................................................................
2. Mentességet kérek ........................................................................................................................................................ vizsgatárgyból
A jelentkezõ
3. Neve: ...................................................................................................................................................................................................................
4. Születési családi és utóneve: .....................................................................................................................................................................
5. Rendfokozata: .................................................................................................................................................................................................
6. Beosztása:* .......................................................................................................................................................................................................
7. Születési helye: ...............................................................................................................................................................................................
8. Születési ideje: .................... év ........................................ hó .......... nap
9. Anyja neve: .......................................................................................................................................................................................................
10. Szolgálati helye:* ............................................................................................................................................................. (területi szerv)
............................................................................................................................................................................................................... (helyi szerv)
címe: ............................................................................................................................................................................................................................
telefonszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................
faxszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................
e-mail címe: ..............................................................................................................................................................................................................
11. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):* ....................................................................................................................................
12. A felkészítés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem
(A megfelelõ rész aláhúzandó!)
Kelt: .................................................., .................... év ........................................ hó .......... nap
......................................................................
a jelentkezõ olvasható aláírása

Melléklet: a mentességi kérelmet igazoló dokumentum fénymásolata

* A 6., 10. és 11. pontokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állománya esetében nem kell kitölteni.
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6. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
Jelentkezési lap
rendészeti szakvizsgára
(önkéntes jelentkezés)
(Kérjük, hogy számítógéppel vagy nyomtatott nagybetûvel, olvashatóan töltse ki!)
1. A választott vizsgatárgy megnevezése: .................................................................................................................................................
2. A választott felkészítési idõpont: .............................................................................................................................................................
3. Mentességet kérek ........................................................................................................................................................ vizsgatárgyból
A jelentkezõ
4. Neve: ...................................................................................................................................................................................................................
5. Születési családi és utóneve: .....................................................................................................................................................................
6. Rendfokozata: .................................................................................................................................................................................................
7. Beosztása:* .......................................................................................................................................................................................................
8. Születési helye: ...............................................................................................................................................................................................
9. Születési ideje: .................... év ........................................ hó .......... nap
10. Anyja neve: .......................................................................................................................................................................................................
11. Szolgálati helye:* ............................................................................................................................................................. (területi szerv)
............................................................................................................................................................................................................... (helyi szerv)
címe: ............................................................................................................................................................................................................................
telefonszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................
faxszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................
e-mail címe: ..............................................................................................................................................................................................................
12. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):* ....................................................................................................................................
13. A felkészítés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem
(A megfelelõ rész aláhúzandó!)
Kelt: .................................................., .................... év ........................................ hó .......... nap
......................................................................
a jelentkezõ olvasható aláírása

Melléklet: a mentességi kérelmet igazoló dokumentum fénymásolata

* A 7., 11. és 12. pontokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állománya esetében nem kell kitölteni.
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A Kormány 275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete
az Országgyûlési Õrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos
településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában,
az 5. és 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
g) pontjában,
a 7. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), m) és
r) pontjában, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 69. §-sal egészül ki:
„69. § Ha e rendelet a fegyveres szervet irányító miniszter részére határoz meg hatáskört, azt a hatáskört
az Országgyûlési Õrség esetében az Országgyûlés elnöke gyakorolja.”

2. §

Az R. 2/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Az R. 2/B. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §

Az R.
a) 3. § (1) bekezdésében az „országos parancsnok” szövegrész helyébe az „országos parancsnok, az Országgyûlési
Õrség parancsnoka” szöveg,
b) 37/A. § (1) bekezdésében a „hivatásos katasztrófavédelmi szervnél” szövegrész helyébe a „hivatásos
katasztrófavédelmi szervnél vagy az Országgyûlési Õrségnél” szöveg,
c) 38. § (1) bekezdésében a „rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség, az Országgyûlési Õrség” szöveg,
d) 67. § (1) bekezdésében a „valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat fõigazgatója és helyettesei” szövegrész helyébe
az „a Nemzeti Védelmi Szolgálat fõigazgatója és helyettesei, valamint az Országgyûlési Õrség parancsnoka és
helyettese” szöveg,
e) 67. § (11a) bekezdésében a „valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat fõigazgatója” szövegrész helyébe
az „a Nemzeti Védelmi Szolgálat fõigazgatója, valamint az Országgyûlési Õrség parancsnoka” szöveg,
f) 67. § (13) bekezdésében a „valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke és elnökhelyettese” szövegrész helyébe
az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke és elnökhelyettese, valamint az Országgyûlési Õrség parancsnoka és
helyettese” szöveg
lép.

5. §

Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet 33. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. Építménymagasság („H”): az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendõ
építmény kontúrvonalára állított függõleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi,
e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredõ érték.
Az építménymagasság megállapítása során:
a) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelsõ teljes építményszint záró szerkezetének
felsõ síkjának metszésvonala vagy érintõvonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti
magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény
hosszoldalán állnak,
b) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani – a kémény, a tetõszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó
felületû padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületû reklámhordozók kivételével – mindazoknak
az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tetõ, tetõrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek
az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintõvonalra az építmény irányában emelkedõ 45° alatt vont sík fölé
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emelkednek, ezen építményrészeknek az illetõ homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45° alatt vont – az elõzõvel
párhuzamos – síkkal történõ vetítéssel meghatározott magasságával,
c) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belsõ udvar homlokzatfelületeit, valamint a loggiák belsõ
oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni,
d) az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni.
Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani.”
6. §

Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet 33. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. Épületmagasság („Ém”): az épület valamennyi, külsõ és belsõ, sík vagy kiterített íves homlokzati felülete
összegének (F) valamennyi, e felületek vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredõ érték.”

7. §

Az egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerûsítésével
összefüggõ módosításáról szóló 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében a „szeptember 1-jén”
szövegrész helyébe a „szeptember 30-án” szöveg lép.

8. §

Nem lép hatályba az Országgyûlési Õrséggel és a rendõrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) és (3) bekezdése,
b) 2. melléklete, valamint
c) 3. melléklete.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–4. és 6. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
Az R. Vezetõi alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklete a „Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok”
alcímet követõen a következõ „Országgyûlési Õrség” alcímmel egészül ki:

„Országgyûlési Õrség
A

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

B

C

D

E

F

G

Képesítési követelmény
Szerv

Országgyûlési
Õrség

Vezetõi szint

a Hszt. 245/H. § (2)
bekezdése szerinti
illetményre jogosult
a Hszt. 245/H. § (2)
bekezdése szerinti
illetményre jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre jogosult
fõosztályvezetõ-hely
ettesi illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre jogosult

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati
maximum

állami iskolai
végzettség

szakképesítés

parancsnok

tábornok

egyetem
szakirányú
vagy fõiskola felsõfokú

parancsnok-helyettes

tábornok

egyetem
szakirányú
vagy fõiskola felsõfokú

fõosztályvezetõ

ezredes

fõosztályvezetõhelyettes

ezredes

egyetem
vagy fõiskola
egyetem
vagy fõiskola

osztályvezetõ

alezredes

szakirányú
felsõfokú
szakirányú
felsõfokú

egyetem
szakirányú
vagy fõiskola felsõfokú
”
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2. melléklet a 275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
Az R. 2/B. számú melléklete az „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcímet követõen a
következõ alcímmel egészül ki:

„Az Országgyûlési Õrségnél rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A

B

Beosztási kategória

Országgyûlési Õrségnél rendszeresített beosztások

I. BESOROLÁSI OSZTÁLY
VI.

osztályvezetõ-helyettes
alosztályvezetõ
kiemelt fõreferens
kiemelt fõelõadó
kiemelt biztonsági fõtiszt
fõmérnök
biztonsági fõtiszt
mérnök
rajparancsnok

V.

IV.

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY
IV.

csoportvezetõ
szolgálatparancsnok
biztonsági gépkocsivezetõ
objektumõr
technikus
helyszínbiztosító
lakásbiztosító
beosztott tûzoltó
”

A Kormány 276/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete
a Kristályház Korlátolt Felelõsségû Társaságnak a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a
alapján a Kristályház Korlátolt Felelõsségû Társaságot (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1., Cg. 01-09-904587)
stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetnek minõsíti.

2. §

A Kormány megállapítja, hogy a Kristályház Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû
gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

20782

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 128. szám

A Kormány 277/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete
az állami olimpiai jutalomról szóló 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az állami olimpiai jutalomról szóló 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 3. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„3. sport világesemény: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett XXX. londoni nyári olimpiai játékok, valamint
a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által szervezett XIV. londoni nyári paralimpiai játékok;”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.§ (1) A versenyzõ a sport világesemény
a) egyéni versenyszámában,
b) páros versenyszámában,
c) egyéni sportágak 3–6 fõs csapatversenyszámában, és
d) csapatsportágában
elért 1–8. helyezése után az olimpiai játékok esetében az 1. melléklet, a paralimpiai játékok esetében a 2. melléklet
szerinti mértékben pénzjutalomként állami olimpiai jutalomban részesül.
(2) A sport világeseményen több 1–8. helyezést elért sportoló a legjobb három eredménye után részesül állami
olimpiai jutalomban.”

3. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az olimpiai és a paralimpiai csapat vezetésére, a csapatiroda feladatai ellátására a Magyar Olimpiai Bizottság
(a továbbiakban: MOB), a paralimpiai csapat esetében a Magyar Paralimpiai Bizottság legfelsõbb szerve által kijelölt
szakemberek részére kifizethetõ állami olimpiai jutalom keretösszege – az (1) bekezdés szerinti mértéken felül –
a sportszakemberek részére kifizetett összes állami olimpiai jutalom 10%-a.”

4. §

Az R. a következõ 7. §-sal egészül ki:
„7. § Az 5. § (1) bekezdésében az állami olimpiai jutalom MOB részére történõ folyósítására meghatározott határidõ
a paralimpiai jutalmazás esetében az állami olimpiai jutalomról szóló 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 277/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálybalépésétõl számított 15 nap.”

5. §

Az R. 1. mellékletének címe helyébe a következõ szöveg lép:
„Az állami olimpiai jutalom mértéke az olimpiai csapat esetében”

6. §

Az R. az e rendelet 1. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 277/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

Az állami olimpiai jutalom mértéke a paralimpiai csapat esetében
A

B

C

Eredményességi szint

Egyéni
versenyszámok
(forint)

Páros versenyszámok
(forint)

Aranyérem (I.)
Ezüstérem (II.)
Bronzérem (III.)
IV. helyezés
V. helyezés
VI. helyezés
VII. helyezés
VIII. helyezés

23 000 000
18 000 000
14 000 000
12 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000

18 400 000
12 800 000
11 200 000
9 600 000
6 400 000
4 800 000
3 200 000
1 600 000

1

2
3
4
5
6
7
8
9

D

E

Egyéni sportágak 3–6 fõs
Egyéni sportágak csapatversenyszámai
csapatversenyszámai
(7 fõtõl) és csapatsportágak (forint)
(forint)

16 100 000
11 200 000
9 800 000
8 400 000
5 600 000
4 200 000
2 800 000
1 400 000

13 800 000
9 600 000
8 400 000
7 200 000
4 800 000
3 600 000
2 400 000
1 200 000
„

A Kormány 278/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete
a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelölésérõl szóló
154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelölésérõl szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § a) pontja a következõ ad) alponttal egészül ki:
[A Kormány mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott, pályázat útján
igénybe vehetõ
a) nemzeti hatáskörbe tartozó]
„ad) az erdei vasutak üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatási jogcím esetén a minisztert,”
[jelöli ki.]

2. §

A Korm. rendelet a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A Kormány mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott,
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap finanszírozásában megvalósuló, egyes borászati termékek harmadik
országokban történõ promócióját érintõ intézkedések esetén a programjavaslatra vonatkozó támogatási döntéssel
kapcsolatos eljárásban a minisztert jelöli ki.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete
az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról
szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet a következõ
7/A–7/C. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A KSH az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: OSAP)
meghatározott egyes adatgyûjtésekhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történõ
teljesítéséhez informatikai rendszert mûködtet (a továbbiakban: ELEKTRA rendszer).
(2) Az ELEKTRA rendszer használatának feltétele, hogy az adatszolgáltató vagy az adatszolgáltatásra általa
felhatalmazott szervezet (a továbbiakban: adatbenyújtó) az ELEKTRA rendszerben elektronikus úton regisztráljon.
(3) Amennyiben az adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségét nem közvetlenül, hanem adatbenyújtó
megbízásával kívánja teljesíteni, az errõl szóló megállapodás KSH által aláírt tervezetét a KSH elektronikus formában
küldi meg az adatszolgáltató részére. A megállapodás adatszolgáltató és adatbenyújtó által aláírt példányát
az adatszolgáltató megküldi a KSH részére.
(4) A rendszerben történõ regisztráció adatszolgáltatónként egy-egy felhasználói azonosítóval és belépési jelszóval
rendelkezõ adminisztrátor felhasználót (a továbbiakban: adminisztrátor) hoz létre.
(5) Az adminisztrátor jogosult az ELEKTRA rendszer használatára, és az elektronikus kérdõívek kitöltésére más
személyeket (a továbbiakban: végfelhasználó) felhasználóként a rendszerbe felvenni, hozzáférési jogaikat szabályozni.
A végfelhasználók jogosultságainak kezeléséért, jelszavaik pótlásáért az adminisztrátor felelõs. Az adminisztrátor felel
a végfelhasználók által az ELEKTRA rendszerben megvalósított mûveletekért kivéve, ha bizonyítja, hogy azoknak
a szabályoknak való megfelelõsége biztosítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható.
(6) A végfelhasználó a szervezet törzsszámával, felhasználói azonosítóval és saját egyedi jelszavával fér hozzá
az ELEKTRA rendszer adatszolgáltatói felületéhez.
7/B. § (1) Az ELEKTRA rendszer biztosítja, hogy az abban rögzített adatok az adatszolgáltató számára saját gépre
menthetõek, valamint a rögzítést követõen két évig az ELEKTRA rendszerben elérhetõk legyenek.
(2) Az ELEKTRA rendszerben kitöltött kérdõíven megjelölt adatokat a titkosítási eljárást követõen az adminisztrátoron
és a végfelhasználón kívül csak a KSH ismerheti meg.
(3) Az ELEKTRA rendszer rögzíti a kérdõív beküldési idõpontját, valamint az adatbázisba történõ betöltés idõpontját.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének idõpontja az ELEKTRA rendszerben a kérdõív beküldéseként rögzített
idõpont. Mindkét idõpontról elektronikus nyugta készül.
7/C. § (1) Amennyiben az ELEKTRA rendszerben üzemzavar történik, a KSH az üzemzavarról, és az üzemzavar
elhárítását követõen annak kezdõ és megszûnési idõpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé a saját honlapján,
illetve az ELEKTRA rendszer nyitólapján.
(2) Amennyiben az ELEKTRA rendszer mûködése karbantartás miatt szünetel, a karbantartás tényérõl az ELEKTRA
rendszer nyitólapján üzenetet kell megjeleníteni, a karbantartás tervezett idõpontját megelõzõ legalább nyolcadik
naptól a karbantartás befejezéséig.
(3) A KSH az ELEKTRA rendszer alkalmazásához szükséges informatikai követelményeket, az informatikai
követelmények megváltozását a változás idõpontját legalább 30 nappal megelõzõen a honlapján teszi közzé.
(4) A KSH az ELEKTRA rendszer használatával kapcsolatos ügyintézés érdekében munkaidõben telefonos
adatszolgáltatói tájékoztató rendszert üzemeltet.”

2. §

(1) Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: OSAP) 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben kijelölt adatgyûjtések esetében az erre a célra kialakított
informatikai rendszeren (a továbbiakban: ELEKTRA rendszer) keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.”
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(2) Az OSAP 6. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 2012. tárgyévi évközi adatgyûjtések esetében az adatszolgáltatók az OSAP-ban elektronikus adatszolgáltatásra
kijelölt adatszolgáltatási kötelezettségüket (a továbbiakban: ELEKTRA kör) az ELEKTRA rendszeren keresztül történõ
adatszolgáltatás helyett papír alapú kérdõív kitöltésével postai úton vagy egyéb, 2012. október 1-jéig alkalmazott
adatszolgáltatási módon is teljesíthetik.”
(3) Az OSAP 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. §

Ez a rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

20786

1. melléklet a 279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez
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A Kormány 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete
a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról,
valamint megsemmisítésérõl szóló egyezménybõl eredõ nyilatkozattételi kötelezettségek
végrehajtásáról és az ellenõrzés rendjérõl szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl,
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,
a 9. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint
megsemmisítésérõl szóló egyezménybõl eredõ nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenõrzés
rendjérõl szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a és 2. §-a helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed az Egyezmény által nem tiltott célra
a) 1. listás vegyületet gyártó, feldolgozó, felhasználó, exportáló, importáló, az Európai Unión belül átadó, átvevõ,
b) 2. listás vegyületet gyártó, feldolgozó, felhasználó, exportáló, importáló, az Európai Unión belül átadó, átvevõ,
c) 3. listás vegyületet gyártó, exportáló, importáló, az Európai Unión belül átadó, átvevõ,
d) listán nem szereplõ egyedi szerves vegyületet kémiai szintézissel elõállító, vagy
e) az a)–d) pontban meghatározott tevékenységek folytatását kezdeményezõ természetes személyre, jogi személyre,
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, valamint külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepére
(a továbbiakban együtt: szervezet).
2. § E rendelet alkalmazásában
a) 1. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 1. listáján felsorolt mérgezõ vegyület, prekurzor,
b) 2. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. listáján felsorolt mérgezõ vegyületek, prekurzorok,
c) 3. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 3. listáján felsorolt mérgezõ vegyület, prekurzor,
d) egyedi szerves vegyület: szerkezeti képlettel, kémiai névvel és a vegyületet egyedileg meghatározó regisztrációs
számmal azonosítható szénvegyület a szén-oxidok, szénszulfidok, fémkarbonátok, a polimerek és az oligomerek
kivételével,
e) ellenõrzött tevékenység: az 1. § a)–d) pontjában felsorolt tevékenységek,
f) gyár: egy vagy több üzem helyi együttese, amelynek közbeesõ igazgatási szintjei vannak, továbbá egyetlen irányítás
alatt áll mûködési szempontból és közös infrastruktúrával rendelkezik,
g) létesítmény: a gyár, az üzem,
h) listás üzem: a listás vegyületet gyártó, elõállító, feldolgozó, felhasználó üzem,
i) üzem: az a viszonylagosan önálló terület, termelõ létesítmény vagy épület, amely a gyáron belül önálló irányítás alatt
áll.”

2. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Egyezmény végrehajtásának felügyeletét, a nemzeti végrehajtással összefüggõ feladatok koordinációját és
a rendeletben foglalt elõírások betartásának ellenõrzését a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai
és Exportellenõrzési Hatósága (a továbbiakban: Hivatal) mint kijelölt nemzeti hatóság látja el. Ennek keretében:
a) nyilvántartja a szervezeteket, a szervezetek által benyújtott nyilatkozatokat,
b) ellenõrzi a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség betartását, illetve a szervezetek nyilatkozataiban szereplõ
adatok valódiságát,
c) engedélyezi az 1. listás vegyület gyártását és az 1., 2. és 3. listás vegyület külkereskedelmi forgalmát,
d) a szervezetek tevékenységét a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs
miniszter által kijelölt szervek szakértõi közremûködésével ellenõrzi,
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e) elkészíti az Egyezmény szerinti nyilatkozatokat,
f) elõsegíti a Vegyifegyver Tilalmi Szervezetnek az Egyezményben meghatározott ellenõrzõ tevékenységét,
g) megtesz, illetve kezdeményez minden olyan intézkedést, amit az Egyezmény végrehajtása érdekében
szükségesnek tart.”
3. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szervezet köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha a 6. §-ban meghatározott tevékenységet végez vagy kíván
végezni. A bejelentés alapján a Hivatal a szervezetet nyilvántartásba veszi.”
(2) Az R. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a 4. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:
(A nyilvántartásba vételi bejelentésnek tartalmaznia kell:)
„c) a szervezet részérõl kötelezettségvállalásra jogosult személy nevét;
d) a Hivatallal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy nevét és elérhetõségét.”

4. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és az R. 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a létesítményt azonosító adatokon kívül a gyártani tervezett
mennyiséget, az üzem részletes mûszaki leírását, beleértve a berendezések jegyzékét és a részletes folyamatábrákat,
a technológiai leírásokat, a tervezett gyártáshoz szükséges prekurzor nevét és mennyiségét, valamint a gyártani
tervezett 1. listás vegyület felhasználásának célját.
(3) A Hivatal az 1. listás vegyület gyártására kiadott engedélyben jóváhagyja, elõírja a tevékenység végzésének
Egyezményben rögzített feltételeit.”

5. §

(1) Az R. 5. §-át megelõzõ alcím megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Engedélyezés”
(2) Az R. „Engedélyköteles tevékenység” alcíme a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A Hivatal az engedélykérelmeket az Egyezmény szerint vállalt nemzetközi kötelezettségek
figyelembevételével bírálja el.
(2) A Hivatal az engedélykérelmet elutasítja, ha a kérelmezett tevékenység ellentétes az Egyezmény céljaival.
(3) A Hivatal a hatályos engedélyt visszavonja, ha a szervezet a tevékenységét nem az Egyezményben, valamint
az engedélyben elõírt feltételeknek megfelelõen végzi.”

6. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A szervezet az Egyezmény 2. Melléklet VI–IX. Részében foglaltak szerint, a Hivatal honlapján közzétett
formanyomtatványokon és kitöltési útmutatónak megfelelõen minden év február 10-éig köteles éves nyilatkozatot
tenni az elõzõ évben folytatott ellenõrzött tevékenységrõl és pontosítani a tárgyévi tevékenységérõl tett elõzetes
nyilatkozatát, valamint minden év szeptember 30-áig, a 7. §-ban foglaltak kivételével elõzetes nyilatkozatot tenni
a tárgyévet követõ évben folytatni kívánt ellenõrzött tevékenységrõl, amennyiben
a) az 1. § a)–c) pontjában meghatározott tevékenységet folytat,
b) az 1. § b) pontjában meghatározott tevékenységet folytat, és
ba) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista A) pont (3) bekezdésében meghatározott mérgezõ vegyület mennyisége
az 1 kilogrammot meghaladja,
bb) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista A) pontjában meghatározott további mérgezõ vegyület mennyisége
a 100 kilogrammot meghaladja,
bc) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista B) pontjában meghatározott prekurzor mennyisége a 200 kilogrammot
meghaladja,
c) az 1. § c) pontjában meghatározott tevékenységet folytat, és a listás vegyület mennyisége az 5 tonnát meghaladja,
d) az 1. § d) pontjában meghatározott tevékenységet folytat és gyáranként, telephelyenként egyedi szerves
vegyületekbõl évente 100 tonna feletti mennyiséget gyárt, vagy üzemenként listán nem szereplõ legalább egy – kén,
foszfor vagy fluor elemet tartalmazó – egyedi szerves vegyületbõl évi 10 tonna feletti mennyiséget gyárt.”
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7. §

Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és az R. 7. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az elõzetes nyilatkozattételtõl való eltérés esetén a szervezet köteles a változást megelõzõ legalább 15 nappal
a nyilatkozatot módosítani.
(3) A szervezet nem köteles elõzetes nyilatkozatot tenni, ha a tárgyévet követõ évben kizárólag
a) 2., 3. listás vegyület exportjával, importjával vagy
b) egyedi szerves vegyület gyártásával
kíván foglalkozni.
(4) A szervezetnek a nyilatkozat alapjául szolgáló dokumentumokat a tárgyév végétõl számított öt évig kell megõriznie
és hatósági ellenõrzés során kérésre bemutatnia.”

8. §

Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységek ellenõrzésére a Hivatal jogosult.”

9. §

Az R. a következõ alcímmel és 10/A. §-sal egészül ki:

„Bírság
10/A. § (1) A Hivatal százezer forinttól 1 millió forintig terjedõ bírsággal sújtja azt a szervezetet, amely az
adatszolgáltatási, a bejelentési, az együttmûködési és nyilatkozattételi kötelezettségeit felszólításra sem teljesíti.
(2) A Hivatal 1 millió forinttól 2 millió forintig terjedõ bírsággal sújtja azt a szervezetet, amely a 7. § (4) bekezdésében
foglalt kötelezettségeit nem teljesíti.
(3) A Hivatal 1 millió forinttól 5 millió forintig terjedõ bírsággal sújtja azt a szervezetet, amely a bejelentési vagy
a nyilatkozattételi eljárás során a hatóság megtévesztésére alkalmas, valótlan adatokat közöl.
(4) A bírság mértéke kétszeres, ha ugyanazon ügyben ismételten szabják ki.”
10. §

Az R.
a) 4. § (3) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „8” szöveg,
b) 10. § (3) bekezdésében a „nemzeti hatósággal” szövegrész helyébe a „Hivatallal” szöveg,
c) 11. § (3) bekezdésében a „nemzeti hatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.

11. §

Hatályát veszti az R. 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja, 8. §-át megelõzõ alcíme, 8. §-a és 9. §-a.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelete
a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról
Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (8) bekezdése
a következõ szöveggel lép hatályba:
„(8) A többféle szolgáltatást tartalmazó (multi-play) szolgáltatás csomagok egyidejû átadásával, az elõfizetõi hurok
átengedésével, vagy országos bitfolyam hozzáféréssel együtt megvalósuló számhordozás, a kedvezményes díjazású
szolgáltatás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlátmentes
szolgáltatás és a tízet meghaladó számot magában foglaló üzleti elõfizetés számainak hordozása, valamint
egybefüggõ számtartomány részleges hordozása esetében a számhordozás idõzítése és végrehajtása érdekében
– az átadó szolgáltató indoklással ellátott kérése esetén – az átvevõ szolgáltató köteles az átadó szolgáltatóval
egyeztetni.”
(2) Az R. 4. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Egybefüggõ számtartomány számainak részleges hordozása esetén az egybefüggõ számmezõ feloldását,
hordozott és nem hordozott számok beállítását az átadó szolgáltató köteles a számhordozás illetve a számtartomány
átadás számátadási idõablakában elvégezni.”
(3) Az R. 5. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Az elõfizetõ az átadó szolgáltatóval fennálló elõfizetõi szerzõdésében szereplõ valamennyi számra vagy
egyes számokra kérheti a számhordozást. Egy adott hálózati végponthoz rendelt egybefüggõ számtartomány a
3. § (8) bekezdés szerint részlegesen is hordozásra kerülhet.”
(4) Az R. 5. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha
a) a számhordozást kérõ elõfizetõ nem azonosítható a (1) bekezdésnek megfelelõen közölt adatok alapján, vagy
b) az elõfizetõnek a számhordozási igény átadó szolgáltató részére történt bejelentésének idõpontjában az átadó
szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása van, amelyrõl az átadó szolgáltató az elõfizetõt az
elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 144. §-a szerint igazolhatóan értesítette, vagy
c) az átadó szolgáltató a 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben egyeztetést igényel.”
(5) Az R. 6. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Az elõfizetõnek – az új elõfizetõi szerzõdés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével egyidejûleg – az átvevõ
szolgáltató részére kell bejelentenie számhordozási igényét. Amennyiben az elõfizetõi szerzõdés megkötésének
feltételei teljesülnek, az igénybejelentés során
a) az átvevõ szolgáltató azonosítja az elõfizetõt és új elõfizetõi szerzõdést köt,
b) az átvevõ szolgáltató és az elõfizetõ megállapodnak a számhordozásról, egybefüggõ számtartomány részleges
hordozása esetén az elhordozni kívánt számokról és a számátadási idõablakról, amely alatt a számhordozás
megtörténik,
c) az elõfizetõ az átvevõ szolgáltatónak megbízást ad a számhordozás lebonyolítására.”
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(6) Az R. 6. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Az átvevõ szolgáltató a számhordozási igénybejelentésnek megfelelõ módon köteles tájékoztatni az elõfizetõt
arról, hogy
a) a számátadási idõablak alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet,
b) a hangposta üzenetek nem vihetõk át,
c) az elõre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész, kivéve, ha az átvevõ szolgáltató ettõl
eltérõen rendelkezik,
d) az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható
az átvevõ szolgáltató hálózatában, ha az átadó szolgáltató a hálózati zárat az 5. § (9) bekezdése szerint feloldotta,
e) az elõfizetõnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének idõpontjában az
5. § (7) bekezdése szerint lejárt számlatartozása keletkezik, melyet az elõfizetõ az átadó szolgáltatónál köteles
8 munkanapon belül kiegyenlíteni, vagy az 5. § (8) bekezdése szerint az átvevõ szolgáltatónál az általa megadott
feltételekkel,
f) a 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben az átadó szolgáltató kérésére az átvevõ szolgáltató köteles számhordozást az
átadó szolgáltatóval egyeztetni, amely az elõfizetõ közremûködését is igényelheti.”
(7) Az R. 7. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„7. § (1) Az átvevõ szolgáltató köteles
a) a munkanapokon 16 óráig bejelentett számhordozási elõfizetõi igényrõl az átadó szolgáltatót adott munkanap
20 óra 00 percig értesíteni,
b) az a) pont szerinti értesítést követõ munkanapon a számhordozást KRA-nak a 13. § (1) bekezdés szerinti határidõvel
a következõ munkanap számátadási idõablakára bejelenteni, kivéve a (3) bekezdésben foglalt eseteket.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kötelezettségek elmulasztása esetén az átvevõ szolgáltató számhordozási
megállapodásonként és mulasztásonként 5000 forint kötbért köteles fizetni az elõfizetõnek.
(3) Amennyiben
a) az elõfizetõ nem a legkorábbi számátadási idõablak alkalmazását kéri, vagy
b) a számhordozáshoz az elõfizetõi hurok átengedése vagy elõfizetõ hozzáférési pont kiépítése szükséges, vagy
c) a 3. § (8) bekezdés szerinti egyeztetés során nem a legkorábbi számátadási idõablakot választották,
az átvevõ szolgáltató köteles a 13. § (1) bekezdés szerint, legkésõbb a számhordozási megállapodásban rögzített
számátadási idõablakot megelõzõ nap 12 óra 00 percig a KRA-nak a számhordozást bejelenteni. E kötelezettség
elmulasztása esetén az átvevõ szolgáltató számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként 5000 forint
kötbért köteles fizetni az elõfizetõnek.
(4) Az átadó szolgáltató
a) a számhordozás elfogadásáról vagy elutasításról és annak indokáról, legkésõbb az átvevõ szolgáltató általi értesítést
követõ munkanap 20 óra 00 percig értesíti az átvevõ szolgáltatót, valamint
b) a KRA-ban a tranzakció zárásig a 13. § (2) bekezdés szerint jóváhagyja vagy elutasítja a számhordozást.
(5) A számhordozás kizárólag az 5. § (6) bekezdésében meghatározott okból utasítható el. Amennyiben az átadó
szolgáltató a számhordozási igényt
a) indoklás nélkül,
b) az 5. § (1) bekezdésnek megfelelõ azonosítás ellenére,
c) nem az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerint lejárt és értesített tartozás miatt,
d) nem a 3. § (8) bekezdés szerinti, indokolt esetben igényelt egyeztetés miatt, vagy
e) a (4) bekezdés a) pontja szerinti elfogadást követõen a KRA-ban utasítja el,
számhordozási megállapodásonként és jogellenes elutasításonként 5000 forint kötbért köteles fizetni az elõfizetõnek.
(6) A számhordozási igény elutasításáról az átvevõ szolgáltató köteles az elõfizetõt az Eht. 144. § (4) bekezdésének
megfelelõen egy munkanapon belül értesíteni.
(7) Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozást az 5. § (6) bekezdés c) pontja alapján utasította el, az átadó
és átvevõ szolgáltató köteles a 3. § (8) bekezdés szerinti egyeztetést az elutasítás napjától számított 5 munkanapon
belül lefolytatni.
(8) A (7) bekezdés szerinti egyeztetés alapján benyújtott számhordozási igényt, valamint az átadó szolgáltató
hibájából elmaradt egyeztetés esetén ismételten benyújtott számhordozási igényt az átadó szolgáltató nem
utasíthatja el.
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(9) A határidõk az elõfizetõ újabb azonosítását, vagy az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerint lejárt követelések
kiegyenlítésének elõfizetõ általi bejelentését, vagy a (7) bekezdés szerinti egyeztetést követõen a hordozási igény
átadó szolgáltató részére történõ ismételt átadásának napján újrakezdõdnek.
(10) Az elõfizetõ a számhordozási igényét az átvevõ szolgáltatónál a számátadási idõablakot megelõzõ
2. munkanapon 16 óráig visszavonhatja, amely alapján az átvevõ szolgáltató az igény törlésérõl az átadó szolgáltatót
20 óra 00 percig értesíti, valamint a KRA-ba bejelentett hordozást az elõfizetõ visszalépett indoklással törli.”
(8) Az R. 13. § (2) bekezdés a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A számhordozás bejelentésérõl a KRA az átadó szolgáltató részére jóváhagyást kérõ üzenetet készít. A bejelentést
az átadó szolgáltató a tranzakció zárásig, kizárólag az 5. § (6) bekezdésében meghatározott indok alapján
utasíthatja el.”
(9) Az R. 18. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Összefüggõ számtartomány hordozása esetében az átadó szolgáltató a számhordozás igénybevételéért az átvevõ
szolgáltató által fizetendõ hordozásonkénti egyszeri díjat az összefüggõ számtartomány, mint egy egység
hordozásával összefüggésben felmerült indokolt költségek alapján köteles meghatározni. Összefüggõ tartomány
részleges hordozása esetén az átadó szolgáltató az elhordozott számokra az egyedi számok hordozására
megállapított díját alkalmazhatja.”
2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba az R. 2. § 13. és 25. pontjában a „nagykereskedelmi szolgáltató”, a 11. § (3) bekezdésében az „és az
elõzõ idõablak kezdete után” szövegrész és a 13. § (6) bekezdése.

3. §

(1) Az R. 20. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Amennyiben a referencia ajánlat készítésére köteles szolgáltató hatályos referencia ajánlata e rendelet
szabályainak nem felel meg, legkésõbb 2012. november 30. napjáig köteles referenciaajánlatát e rendelet szerint
módosítani és a hatósághoz jóváhagyásra benyújtani. A referencia ajánlat készítésére kötelezett szolgáltató e rendelet
hatályba lépésébõl eredõ referencia ajánlat módosítása során mentesül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet
15. § (1) bekezdésében elõírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.”
(2) Az R. 20. §-a a következõ (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Az átadó és az átvevõ szolgáltató e rendelet szabályait annak hatálybalépésétõl alkalmazni köteles a
referenciaajánlat tartalmától függetlenül.”
Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 14/2012. (IX. 28.) NMHH rendelete
a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
módosításáról
Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 5., 6., 7. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.)
2. § (1) bekezdése a következõ 7/a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„7/a. Mûsorazonosító kód (PI): a Hatóság által kiadott – a 87,5–108 MHz-es frekvenciasávban mûködõ mûsorszóró
rádióadók – rádióengedélyében meghatározott karaktersorozat, amely alapján a mûsorvevõ készülék képes
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megkülönböztetni azokat az országokat, illetve területeket, ahol az analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás során
a rádiómûsort sugározzák, valamint azonosítani tudja a mûsort.”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következõ 7/b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„7/b. Rádió adatrendszer (RDS): a 87,5–108 MHz-es frekvenciasávban megvalósuló analóg lineáris rádiós
médiaszolgáltatásoknál alkalmazott mûszaki megoldás, amely lehetõvé teszi a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Mttv.) meghatározott kiegészítõ
és értéknövelõ médiaszolgáltatások nyújtását.”
2. §

Az R. 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Egy rádiómûsorhoz csak egy mûsorazonosító kód adható ki.”

3. §

Az R. 13. § (2) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
(A kérelemnek tartalmaznia kell:)
„o) analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítõ médiaszolgáltatás nyújtása esetében
a mûsorazonosító kód kiadása iránti igényt.”

4. §

Az R. 14. § (1) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:
(A rádióengedély tartalmazza:)
„q) analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítõ médiaszolgáltatás nyújtása esetében
a mûsorazonosító kódot.”

5. §

Az R. 34. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(A Hatóság köteles nyilvántartani:)
„h) az analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatások mûsorazonosító kódjait.”

6. §

Az R. a következõ 36. §-sal egészül ki:
„36. § (1) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követõen indult eljárásokban és a megismételt eljárásokban kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépése elõtt analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók által használt
mûsorazonosító kódokat a Hatóság – a képzés szabályszerûségének szempontjából – 2012. december 31. napjáig
felülvizsgálja és az érintett médiaszolgáltatók rádióengedélyeit a mûsorazonosító kódok kiadása érdekében hivatalból
indult eljárás során módosítja.”

7. §

Az R. 3. § (2) bekezdés h) pontjában „a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény” szövegrész helyébe „az Mttv.” szövegrész lép.

8. §

Hatályát veszti az R. 35. § (2) bekezdése.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások miniszterének 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelete
az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevõ intézmények
és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 11. pontjában és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és
o) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet
15. 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 miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter
egyetértésével –, a következõket rendelem el:

1. Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatások közös szabályai
1. §

(1) E rendelet a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 5. melléklet 11. pont a) és b) alpontja szerinti és a költségvetési törvény 1. melléklet XX. fejezet
20. cím 59. alcím 8. jogcímcsoport, Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések finanszírozása elõirányzat terhére
juttatható, (2) bekezdés szerinti támogatások igénylésének szabályait állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzatok terhére
a) a 2012/2013. tanév 2012. szeptember 1-jétõl 2012. december 31-éig tartó idõszakára képesség-kibontakoztató,
integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztõ program szervezésének 2012. évi kiegészítõ támogatását
igényelhet
aa) a költségvetési törvény 12. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmény,
ab) a helyi önkormányzat, települési és területi nemzetiségi önkormányzat, továbbá többcélú kistérségi
társulás (a továbbiakban együtt: önkormányzati fenntartó), valamint
ac) a költségvetési törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem
állami intézmény fenntartója
[az aa)–ac) alpont a továbbiakban együtt: fenntartó],
b) a 2011/2012. nevelési év, tanév 2012. január 1-jétõl 2012. augusztus 31-éig tartó idõszakára
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztõ program szervezésének 2012. évi
támogatását igényelheti a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója,
c) a 2012/2013. nevelési évre, tanévre tekintettel 2012. szeptember 1-jétõl 2012. december 31-éig tartó idõszakára
az integrációs rendszerben részt vevõ nevelési-oktatási intézményekben, tagintézményekben dolgozó
pedagógusok kiegészítõ illetményére fordítható támogatást igényelhet a fenntartó,
d) a 2011/2012. nevelési év, tanév 2012. január 1-jétõl 2012. augusztus 31-éig tartó idõszakára integrációs
rendszerben dolgozó pedagógusok 2012. évi kiegészítõ pótilletményére fordítható támogatást igényelhet
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója,
ha az általa fenntartott intézmény a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 171–173. §-ában
meghatározott követelményeknek megfelel.
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2. A 2012/2013. nevelési évre, tanévre tekintettel képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés,
valamint óvodai fejlesztõ program szervezésének 2012. évi támogatása
2. §

(1) A 2012/2013. nevelési év, tanév 2012. szeptember 1-jétõl 2012. december 31-éig tartó idõszakára az EMMI rendelet
171–173. §-a szerint
a) az óvodai fejlesztõ program utáni támogatásra vonatkozó támogatási kérelmet az óvodai nevelésben
halmozottan hátrányos helyzetû, valamint hátrányos helyzetû gyermekek számára,
b) a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés utáni támogatásra vonatkozó támogatási kérelmet az
általános iskolában, a gimnáziumban, a szakközépiskolában és a szakiskolában a nappali oktatás munkarendje
szerinti oktatásban részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû valamint hátrányos helyzetû tanulók számára
megszervezett felkészítéshez lehet benyújtani.
(2) A képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztõ program utáni támogatás
(a továbbiakban együtt: esélyegyenlõségi támogatás) olyan nevelési-oktatási intézményre, tagintézményre
tekintettel nyújtható, amelynek alapító okiratában, helyi pedagógiai programjában az esélyegyenlõségi támogatásra
való jogosultságot megalapozó tevékenység szerepel.

3. §

(1) Az esélyegyenlõségi támogatás egy tanulóra esõ összege a 2012. szeptember 1-jétõl 2012. december 31-éig tartó
idõszakra nem haladhatja meg az óvodai fejlesztõ program szervezése, illetve képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítés esetében a 20 000 Ft összeget.
(2) A társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a támogatási kérelmek alapulvételével, az
összesített kérelmek alapján, a rendelkezésre álló forrás mértékére tekintettel dönt az esélyegyenlõségi támogatás
fenntartónkénti, valamint intézményenkénti összegérõl.

4. §

(1) Az esélyegyenlõségi támogatás az oktatásért felelõs miniszter által kiadott óvodai, iskolai integrációs pedagógiai
programban meghatározott tevékenységekre, feladatok ellátására és az ott meghatározott célok megvalósítására
a 10. melléklet szerinti mértékben használható fel az EMMI rendelet 171–173. §-ában foglalt követelményeknek
megfelelõen.
(2) Az esélyegyenlõségi támogatás nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amelynek pénzügyi fedezetét
a 2012. évben az integrációs rendszerben részt vevõ nevelési-oktatási intézményekben, tagintézményekben dolgozó
pedagógusok kiegészítõ illetményére fordítható támogatás biztosítja.

5. §

(1) A fenntartó az esélyegyenlõségi támogatást a fenntartásában lévõ nevelési-oktatási intézmény, tagintézmény
2011. október 1-jei, az EMMI rendelet 171. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 173. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel megállapított, közoktatási statisztikai létszámadatai alapján igényelheti.
(2) Az önkormányzati fenntartó az esélyegyenlõségi támogatás iránti támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett önkormányzati elõirányzat gazdálkodási modulon (a továbbiakban:
ÖNEGM) keresztül kitöltött adatlapok nyomtatott és a fenntartó által aláírt egy eredeti példányának 2012. október
19-ig postai úton történõ megküldésével nyújthatja be a Kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes
megyei igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság).
(3) A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az esélyegyenlõségi támogatás iránti támogatási kérelmet a kitöltött adatlapok fenntartó által
aláírt egy eredeti példányának 2012. október 19-éig postai úton történõ megküldésével nyújthatja be az Emberi
Erõforrás Támogatáskezelõhöz (a továbbiakban: Lebonyolító).
(4) A postai úton benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell
a) iskola esetén az 1., 1/A., és 1/B., 2. és 3. melléklet,
b) óvoda esetén az 1., 1/A., és 1/B. és a 4. melléklet
szerinti adatlapok kitöltött, nyomtatott és a fenntartó által aláírt egy eredeti példányát.
(5) A 2012. október 19-éig postára adott támogatási kérelem tekinthetõ határidõben megküldöttnek. A (2)–(3)
bekezdésben meghatározott határnap elmulasztása jogvesztõ.
(6) Az önkormányzati fenntartó esetében a kizárólag postai úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.
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6. §

(1) A Lebonyolító a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja. Ha a benyújtott
támogatási kérelem nem felel meg az 5. §-ban meghatározott feltételeknek a Lebonyolító a támogatási kérelem
beérkezésétõl számított nyolc napon belül, öt napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel a köznevelési feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartóját vagy a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt. Ha
a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, a Lebonyolító a támogatási
kérelmet nem továbbítja a miniszternek, és errõl hét napon belül értesíti a köznevelési feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartóját vagy a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
(2) A feldolgozott támogatási kérelmek alapján intézmény- és programtípusok, valamint tanulói létszám szerinti
bontásban elkészített összesítõ jelentést
a) a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott támogatási kérelem esetén a Lebonyolító,
b) önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár elektronikus és nyomtatott
formában a 11. melléklet szerinti bontásban 2012. november 7-éig küldi meg a miniszternek.

7. §

(1) A miniszter az összesített jelentés ellenõrzése után az esélyegyenlõségi támogatásban részesült önkormányzati
fenntartó nevét, KSH-kódját és az elnyert esélyegyenlõségi támogatás összegét 2012. november 14-éig utalványozás
céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek.
(2) Az önkormányzati fenntartónak megítélt esélyegyenlõségi támogatást a költségvetési törvény 5. melléklet 11. pont
a) Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása jogcím terhére a 2012. év december havi nettó finanszírozás
keretében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár folyósítja.
(3) A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójának és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézménynek megítélt támogatás folyósításáról a költségvetési törvény 1. melléklet XX. fejezet 20. cím
59. alcím 8. jogcímcsoport, Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések finanszírozása elõirányzat terhére a Lebonyolítón
keresztül a miniszter intézkedik.

8. §

(1) Az esélyegyenlõségi támogatásban részesült fenntartó és az általa fenntartott olyan nevelési-oktatási intézmény,
tagintézmény, amelyre tekintettel a fenntartó esélyegyenlõségi támogatásban részesült, a támogatott idõszakra
vonatkozóan 2012. december 16-áig a Lebonyolítóval támogatási szerzõdést köt.
(2) A támogatási szerzõdést a fenntartó a Lebonyolító által mûködtetett elektronikus rendszeren keresztül nyomtatja ki,
és annak a fenntartó által aláírt két eredeti példányát megküldi a Lebonyolítónak.
(3) A Lebonyolító a nyomtatott formában megküldött támogatási szerzõdést megvizsgálja, és a támogatási szerzõdés
beérkezésétõl számított nyolc napon belül a hiányosan vagy nem megfelelõen kitöltött támogatási szerzõdés
módosítására szólítja fel a fenntartót.
(4) Az elektronikus rendszerbe a fenntartó által feltöltött, de nyomtatott formában a Lebonyolítóhoz meg nem érkezett
támogatási szerzõdés megküldésére a Lebonyolító öt napos határidõ tûzésével hívja fel a fenntartót.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ elmulasztása esetén a támogatási döntés hatályát veszti.

3. A 2011/2012. nevelési évre, tanévre tekintettel képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés,
valamint óvodai fejlesztõ program szervezésének 2012. évi kiegészítõ támogatása
9. §

(1) A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója a képesség-kibontakoztató, az integrációs felkészítés,
valamint az óvodai fejlesztõ program után kiegészítõ támogatást igényelhet (a továbbiakban: kiegészítõ támogatás),
ha a 2011/2012. nevelési évre, tanévre vonatkozóan az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatásáról szóló
27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet alapján (a továbbiakban: R1.) támogatásban részesült.
(2) A kiegészítõ támogatás a 2012. január 1-jétõl 2012. augusztus 31-éig tartó idõszakra kérhetõ.
(3) A kiegészítõ támogatás összege nem haladhatja meg
a) – képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetében – a 16 000 Ft/tanuló,
b) – óvodai fejlesztõ program szervezése esetében – a 18 000 Ft/gyermek
összeget.
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(4) A miniszter a támogatási kérelmek alapulvételével, az összesített kérelmek alapján a rendelkezésre álló forrás
mértékére tekintettel dönt a kiegészítõ támogatás fenntartónkénti, valamint nevelési-oktatási intézményenként,
tagintézményenkénti összegérõl.
(5) A kiegészítõ támogatás iránti kérelem magában foglalja az 1., 1/A., 1/B., 6. és 7. melléklet szerinti adatlapokat.
(6) Ha a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója az esélyegyenlõségi támogatás iránt is nyújtott be
támogatási kérelmet, az 1., 1/A. és 1/B. mellékletet nem kell külön benyújtania.
(7) A kiegészítõ támogatásra az ezen alcímben nem szabályozott kérdésekben a 2–8. §-t kell alkalmazni azzal, hogy
esélyegyenlõségi támogatáson kiegészítõ támogatást kell érteni.

4. A 2012/2013. nevelési évre, tanévre tekintettel 2012-ben az integrációs rendszerben részt vevõ
nevelési-oktatási intézményekben, tagintézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítõ illetményére
fordítható támogatás
10. §

Az olyan fenntartó, aki általános iskolát vagy óvodát tart fenn és a 2012/2013. nevelési évben, tanévben
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést, óvodai fejlesztõ programot segítõ támogatást vesz igénybe és az
általa fenntartott nevelési-oktatási intézmény, tagintézmény megfelel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a köznevelési intézményekben címû 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 15/A. §-ában meghatározott feltételeknek, az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben,
tagintézményben foglalkoztatott pedagógusoknak juttatható kiegészítõ illetményhez támogatást (a továbbiakban:
kiegészítõ illetmény) igényelhet.

11. §

A nevelési-oktatási intézmény, tagintézmény vezetõje, ha a kiegészítõ illetmény igénybevételét megelõzõ öt évben
nem vett részt az integrációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos továbbképzésen, köteles a 2012/2013-as nevelési
év, tanév során legalább egy, az integrációs rendszer bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos továbbképzésen részt
venni.

12. §

(1) A kiegészítõ illetmény a 2012/2013. nevelési év, tanév 2012. szeptember 1-jétõl 2012. december 31-éig tartó
idõszakára igényelhetõ.
(2) Általános iskola esetén, ha a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést szervezõ nevelési-oktatási
intézményben, tagintézményben a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók aránya a 2011. évi október havi
statisztikai létszámadatai alapján
a) az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, a kiegészítõ illetmény egy tanulóra esõ összege nem
haladhatja meg a 13 000 Ft,
b) a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, a kiegészítõ illetmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg
a 17 000 Ft,
c) a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, a kiegészítõ illetmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg
a 19 000 Ft,
d) a 60%-ot meghaladja, a kiegészítõ illetmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg a 22 000 Ft
összeget.
(3) Óvoda esetén, ha az óvodai fejlesztõ programot szervezõ nevelési-oktatási intézményben, tagintézményben
a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya a 2011. évi október havi statisztikai létszámadatai alapján
a) a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%, a kiegészítõ illetmény egy gyermekre esõ összege nem
haladhatja meg a 17 000 Ft,
b) az 50%-ot meghaladja, a kiegészítõ illetmény egy gyermekre esõ összege nem haladhatja meg a 19 000 Ft
összeget.
(4) A miniszter a támogatási kérelmek alapulvételével, az összesített kérelmek alapján, a rendelkezésre álló forrás
mértékére tekintettel dönt a kiegészítõ illetmény fenntartónkénti, valamint nevelési-oktatási intézményenkénti,
tagintézményenkénti összegérõl.
(5) A kiegészítõ illetménynek az egy nevelési-oktatási intézményben, tagintézményben alkalmazott és az integrációs
rendszerben részt vevõ pedagógusokra jutó, a munkaadót terhelõ járulékokkal növelt teljes összegét az
(1) bekezdésben meghatározott idõtartamra vonatkozóan az integrációs rendszerben részt vevõ tanulók létszámának
a (2) és (3) bekezdésben meghatározott összegekkel való szorzata alapján kell kiszámítani.
(6) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott arányokat tagintézményenként kell megállapítani.
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13. §

A kiegészítõ illetmény az esélyegyenlõségi támogatás iránt támogatási kérelmet benyújtó fenntartó által fenntartott
nevelési-oktatási intézményben, tagintézményben a halmozottan hátrányos helyzetû és az EMMI rendelet 171. § (5) és
(6) bekezdésében, valamint 173. § (1) bekezdésében foglaltak szerint iskola esetén osztályonként, óvoda esetén
csoportonként meghatározott hátrányos helyzetû tanulók és a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek 2011. évi
október havi statisztikai létszámadatai alapján, a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésben vagy óvodai
fejlesztõ programban részt vevõ tanulók létszámadatai szerint igényelhetõ és használható fel.

14. §

(1) Az önkormányzati fenntartó a kiegészítõ illetmény iránti támogatási kérelmet a Kincstár által üzemeltetett ÖNEGM
rendszeren keresztül kitöltött adatlapok nyomtatott és a fenntartó által aláírt egy eredeti példányának postai úton
történõ megküldésével 2012. október 19-éig nyújthatja be a Kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
illetékes Igazgatóságához.
(2) A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény a kiegészítõ illetmény iránti támogatási kérelmet a Lebonyolító a kitöltött adatlapok fenntartó
által aláírt egy eredeti példányának postai úton történõ megküldésével 2012. október 19-éig nyújthatja be
a Lebonyolítóhoz.
(3) A 2012. október 19-éig postára adott támogatási kérelem tekinthetõ határidõben megküldöttnek.
(4) A postai úton benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az 1., 1/A., 1/B. és 5. melléklet szerinti adatlapok
kitöltött, nyomtatott és a fenntartó által aláírt egy eredeti példányát.

15. §

(1) A kiegészítõ illetmény iránti kérelem benyújtására és annak hiánypótlására vonatkozóan a 6. § (1) bekezdését, az
összesítõ jelentés elkészítése és vizsgálata tekintetében a 6. § (2) bekezdését és a 7. § (1) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A miniszter a kiegészítõ illetményben részesített önkormányzati fenntartó nevét, KSH-kódját és az elnyert kiegészítõ
illetmény összegét – papír alapon és elektronikus úton – 2012. november 14-éig utalványozás céljából megküldi a
helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek.
(3) A kiegészítõ illetmény folyósítására az önkormányzati fenntartó esetében a költségvetési törvény 5. melléklet 11. pont
b) alpont Az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása jogcím
terhére a 2012. december havi nettó finanszírozás keretében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján kerül sor. A kiegészítõ illetmény folyósításáról a köznevelési feladatot ellátó nem állami
fenntartó és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetében a költségvetési törvény
1. melléklet XX. fejezet 20. cím 59. alcím 8. jogcímcsoport, Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések finanszírozása
elõirányzat terhére a Lebonyolítón keresztül a miniszter intézkedik.

16. §

(1) A kiegészítõ illetmény pedagógusoknak történõ kifizetésérõl a fenntartó gondoskodik, annak kifizetése
– a feladatellátásban részt vevõ pedagógus személyének változása esetén – a feladatellátásban részt vevõ más
pedagógusnak is történhet.
(2) A fenntartó a kiegészítõ illetményt az általa fenntartott nevelési-oktatási intézmények, tagintézmények között nem
csoportosíthatja át.

5. A 2011/2012. nevelési évre, tanévre tekintettel integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok
2012. évi kiegészítõ pótilletményére fordítható támogatás
17. §

(1) A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója az integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok
után kiegészítõ illetménytámogatást igényelhet (a továbbiakban: kiegészítõ pótilletmény), ha a 2011/2012. nevelési
évben, tanévben az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések és az R1. alapján támogatásban részesült.
(2) A kiegészítõ pótilletmény a 2012. január 1-jétõl 2012. augusztus 31-éig tartó idõszakra igényelhetõ.
(3) A kiegészítõ pótilletmény igénylését a 4. alcím szerinti kiegészítõ illetmény igénylése nem zárja ki.
(4) Általános iskola esetén, ha a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést szervezõ nevelési-oktatási
intézményben, tagintézményben a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók aránya a 2011. évi október havi
statisztikai létszámadatai alapján
a) az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, a kiegészítõ pótilletmény egy tanulóra esõ összege nem
haladhatja meg a 9 000 Ft,
b) a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, a kiegészítõ pótilletmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg
a 12 500 Ft,
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c)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, a kiegészítõ pótilletmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg
a 15 000 Ft,
d) a 60%-ot meghaladja, a kiegészítõ pótilletmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg a 19 000 Ft
összeget.
Óvoda esetén, ha az óvodai fejlesztõ programot szervezõ nevelési-oktatási intézményben, tagintézményben
a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya a 2011. évi október havi statisztikai létszámadatai alapján
a) a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%, a kiegészítõ pótilletmény egy gyermekre esõ összege nem
haladhatja meg a 13 000 Ft,
b) az 50%-ot meghaladja, a kiegészítõ pótilletmény egy gyermekre esõ összege nem haladhatja meg a 15 000 Ft
összeget.
A miniszter a támogatási kérelmek alapulvételével, az összesített kérelmek alapján a rendelkezésre álló forrás
mértékére tekintettel dönt a kiegészítõ pótilletmény fenntartónkénti, valamint nevelési-oktatási intézményenkénti,
tagintézményenkénti összegérõl.
A kiegészítõ támogatás iránti kérelem magában foglalja az 1., 1/A., 1/B. és 8. melléklet szerinti adatlapokat.
Ha a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója az esélyegyenlõségi támogatás iránt is nyújtott be
támogatási kérelmet, az 1., 1/A. és 1/B. mellékletet nem kell külön benyújtania.
A kiegészítõ pótilletményre az ezen alcímben nem szabályozott kérdésekben a 10–16. §-t alkalmazni kell azzal, hogy
kiegészítõ illetményen kiegészítõ pótilletményt kell érteni.

6. Az elszámolás és az ellenõrzés rendje
18. §

(1) A megkötött támogatási szerzõdésben foglaltak szerint 2013. június 30-áig a fenntartó és az általa fenntartott olyan
nevelési-oktatási intézmény, tagintézmény, amelyre tekintettel a fenntartó esélyegyenlõségi támogatásban,
kiegészítõ támogatásban részesült, szakmai beszámolót nyújt be a Lebonyolító részére az elektronikus rendszeren
keresztül, valamint nyomtatott és a fenntartó által aláírt eredeti példányának postai úton történõ megküldésével.
(2) A 2013. június 30-án éjfélig rögzített szakmai beszámoló legkésõbb az ezt követõ munkanapon való postára adás
esetén tekinthetõ határidõben megküldöttnek.
(3) A Lebonyolító a támogatott tevékenység megvalósulásáról szóló szakmai beszámolókat megvizsgálja és a szakmai
beszámoló beérkezésétõl számított nyolc napon belül szükség esetén öt napos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel
a fenntartót. A Lebonyolító által mûködtetett elektronikus rendszerben a fenntartó által feltöltött, de nyomtatott
formában meg nem érkezett szakmai beszámolók megküldése érdekében a Lebonyolító öt napos határidõ kitûzésével
felhívja a fenntartót a szakmai beszámoló benyújtására. E határidõ elmulasztása a támogatás jogosulatlan
igénybevételének minõsül.
(4) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény, valamint a köznevelési feladatot ellátó nem
állami intézmény fenntartója 2013. június 30-áig pénzügyi beszámolót nyújt be a Lebonyolító részére. A Lebonyolító
a pénzügyi elszámolást megvizsgálja és a pénzügyi beszámoló beérkezésétõl számított nyolc napon belül szükség
esetén öt napos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel a fenntartót.
(5) Amennyiben a (3) és (4) bekezdések alapján történõ ellenõrzés alapján a Lebonyolító visszafizetési kötelezettséget
állapít meg a fenntartó részére, errõl a Lebonyolító tájékoztatja a fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóságot is.

19. §

(1) Az esélyegyenlõségi támogatás, a kiegészítõ támogatás, a kiegészítõ illetmény és a kiegészítõ pótilletmény
(a továbbiakban együtt: oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatás) rendeltetésszerû felhasználásáról
a) az önkormányzati fenntartó 2012. december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje
szerint, valamint a 18. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint,
b) a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény a 18. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint
számol el.
(2) Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatás 2012. december 31-éig fel nem használt és kötelezettségvállalással
nem terhelt maradványát a központi költségvetésbe – önkormányzati fenntartó esetében a nettó finanszírozás
keretében történõ elõirányzat-lemondással – vissza kell fizetni.
(3) A kötelezettségvállalással terhelt, fel nem használt összeg 2013. június 30-áig használható fel pénzügyi teljesítésre,
elszámolása a 2013. évi zárszámadás keretében és annak rendje szerint történik.
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(4) A beszámolóban kimutatott adatok valódiságát analitikus nyilvántartásokkal és szakmai dokumentációval kell
alátámasztani.
(5) A 8. § (1) bekezdés szerinti támogatási szerzõdés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés o)
pontja alapján kötelezettségvállalásnak minõsül.
20. §

(1) Ha a támogatási kérelem benyújtását követõen a fenntartó azt a nevelési-oktatási intézményt, tagintézményt, amelyre
tekintettel oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatásban részesült a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja szerint átszervezi vagy fenntartóváltás következik be, köteles ezt
a tényt az átszervezésrõl vagy a fenntartóváltásról szóló döntés meghozatalától számított nyolc napon belül írásban
a miniszternek, a fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóságnak és a Lebonyolítónak bejelenteni.
(2) Ha fenntartó az Nkt. 4. § 11. pontja szerint átszervezés vagy fenntartóváltás miatt nem jogosult az oktatási
esélyegyenlõséget szolgáló támogatás felhasználására, köteles a támogatást a jogutód fenntartónak átadni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatás
felhasználásának további módját.
(4) Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatással a fenntartóváltás vagy átszervezés esetén az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 140. § (9) bekezdésének megfelelõen kell
elszámolni.

7. Záró rendelkezések
21. §

Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. és
2. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„1. § (1) E rendelet a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet
11. pont a) és b) alpontja szerinti elõirányzat terhére, a 2011/2012. nevelési évre, tanév 2012. január 1-jétõl
2012. augusztus 31-éig tartó idõszakára juttatható, a (2) bekezdés szerinti támogatások igénylésének szabályai
állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együtt:
önkormányzati fenntartó) a 2011/2012. nevelési évre, a tanév 2012. január 1-jétõl 2012. augusztus 31-éig tartó
idõszakára képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztõ program szervezésének támogatást
(a továbbiakban együtt: kiegészítõ támogatás) vagy az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó
pedagógusok anyagi támogatására fordítható támogatást (a továbbiakban: kiegészítõ illetmény) igényelhet.
(3) A támogatást az az önkormányzati fenntartó igényelheti a 2011/2012-es nevelési év, tanév feladatainak ellátására,
aki a 2011. évben a 2011/2012. nevelési évre, tanévre tekintettel az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló
támogatásokról szóló 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet (a továbbiakban: Otkr.) alapján kiegészítõ támogatásban vagy
kiegészítõ illetményben részesült.
(4) Az önkormányzati fenntartó a támogatásokat akkor igényelheti, ha az általa fenntartott intézmény
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet] 39/D–39/E. §-ában és 54. § (15) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelõ, az
oktatásért felelõs miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítést, illetve óvodai fejlesztõ program szerinti foglalkozást biztosít.
2. § (1) A kiegészítõ támogatás az oktatásért felelõs miniszter által kiadott óvodai, iskolai integrációs pedagógiai
programban meghatározott tevékenységekre, feladatok ellátására, illetve az ott meghatározott célok megvalósítására
az 5. melléklet szerinti mértékben 2012. szeptember 15-ig használható fel.
(2) A kiegészítõ támogatás nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amelynek pénzügyi fedezetét
a kiegészítõ illetmény biztosítja.”

22. §

Az R2. 4. § (1) bekezdésében az „a Wekerle Sándor Alapkezelõ” szövegrész helyébe az „az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ” szöveg lép.

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

BeküldendĘ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, egy eredeti példányban,
postai úton 2012. október 19-éig:
a) önkormányzati fenntartó esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzati fenntartó székhelye
szerinti megyei igazgatóságához,
b) köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve központi költségvetési
szervként mĦködĘ felsĘoktatási intézmény esetén az Emberi ErĘforrás TámogatáskezelĘ részére.
A borítékra rá kell írni: EsélyegyenlĘséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
FENNTARTÓI ADATLAP
Megye:
Címe:
Fenntartó típusa:

Adószám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
KSH-kód: ƑƑƑƑƑƑƑ
PIR törzsszám (költségvetési szerv esetében):
ÁHT azonosító (költségvetési szerv esetében):
A számlavezetĘ bank neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

Fenntartó neve:
Polgármester/képviselĘ neve:
Ƒ helyi önkormányzat
Ƒ köznevelési feladatot ellátó nem állami
fenntartó
Ƒ központi költségvetési szervként mĦködĘ
felsĘoktatási intézmény

Bankszámlaszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑ-ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó faxszáma:

A köznevelési feladatot ellátó nem állami fenntartó és a központi költségvetési szervként mĦködĘ
felsĘoktatási intézmény nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági/bírósági végzés
száma, ha van):
Dátum:
P. H.
...................................................................
a fenntartó képviselĘje
Az adatlaphoz mellékelni kell:
a) az 1/A. melléklet szerinti nyilatkozatot
b) az 1/B. melléklet szerinti nyilatkozatot
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1/A. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
- a rendezett munkaügyi kapcsolatokról és köztartozásokról Fenntartó megnevezése, címe:
.........................................................................................................................................................
A fenntartó képviselĘjének neve (aláírásra jogosult személy):
.........................................................................................................................................................
Alulírott, büntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy általam képviselt intézmény az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Kijelentem továbbá, hogy az intézménynek lejárt köztartozása nincs.
Dátum:
P. H.
................................................
a fenntartó képviselĘje
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1/B. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
- az esélyegyenlĘségi intézkedésekkel kapcsolatosan Fenntartó megnevezése, címe:
Alulírott .............................................................................................. polgármester/a fent nevezett
önkormányzati társulás elnöke büntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy a település
képviselĘ-testülete/a társulási tanács 2013. július 1-jéig az egyenlĘ bánásmódról és
esélyegyenlĘség elĘremozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/A. §-a szerinti helyi
esélyegyenlĘségi programot fogad el*
Alulírott .......................................................................................... a köznevelési feladatot ellátó
nem állami, nem önkormányzati intézmény fenntartójának, valamint a központi költségvetési
szervként mĦködĘ felsĘoktatási intézmények képviseletében eljárva büntetĘjogi felelĘsségem
tudatában nyilatkozom arról, hogy a pályázat keretében érintett köznevelési intézmények nevelési
programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlĘséget szolgáló intézkedéseket.**
Dátum:
P. H.
...................................................................
a polgármester/a társulási tanács elnöke/
a köznevelési feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója vagy a központi
költségvetési szervként mĦködĘ felsĘoktatási
intézmény képviseletében
eljáró személy aláírása
* KitöltendĘ az önkormányzati fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén.
** KitöltendĘ köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi
költségvetési szervként mĦködĘ felsĘoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási
intézmények esetén.
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2. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Fenntartói nyilatkozat a képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás esetén általános
iskolák, általános iskolai intézményegységek részére
BeküldendĘ egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig:
a) önkormányzati fenntartó esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzati fenntartó székhelye
szerinti megyei igazgatóságához,
b) köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve központi költségvetési
szervként mĦködĘ felsĘoktatási intézmény esetén az Emberi ErĘforrás TámogatáskezelĘ részére.
A fenntartó képviselĘjeként kijelentem, hogy a településen mĦködĘ általános iskolákban a
halmozottan hátrányos helyzetĦ tanulók iskolán belüli aránya és a halmozottan hátrányos
helyzetĦ tanulók települési aránya közötti eltérés nem haladja meg a huszonöt százalékpontot
egyik általános iskola tekintetében sem.
A fenntartó képviselĘjeként kijelentem továbbá, hogy a támogatással érintett általános iskolában,
ha van összevont osztály, a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésrĘl, illetve óvodai
fejlesztĘ programokról szóló rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.
Dátum:
P. H.
..................................................................
a fenntartó képviselĘje

20882

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 128. szám

3. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap a 2012/2013. tanévre vonatkozó képességkibontakoztató, integrációs felkészítés szervezéséhez igényelhetĘ támogatás esetén általános
iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák részére
A mellékletet csak a támogatással érintett intézmény (ek) re, tagintézmény (ek) re kell kitölteni!
Minden intézmény típust külön tagintézményként kell feltüntetni.
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetĘ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
BeküldendĘ egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig:
a) önkormányzati fenntartó esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzati fenntartó székhelye
szerinti megyei igazgatóságához,
b) köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve központi költségvetési
szervként mĦködĘ felsĘoktatási intézmény esetén az Emberi ErĘforrás TámogatáskezelĘ részére.
A borítékra rá kell írni: „EsélyegyenlĘséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
A TÁMOGATÁSSAL ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ
ADATOK
Az intézmény neve:
OM azonosító:
A székhely/tagintézmény neve:
A székhely/tagintézmény címe:
általános iskola, gimnázium,
Feladatellátás típusa
szakközépiskola, szakiskola
Telefon:
E-mail cím:
Tartalmazza-e az intézmény alapító okirata a
halmozottan hátrányos helyzetĦ tanulók képességigen/nem
kibontakoztató, integrációs felkészítését?
Tartalmazza-e az intézmény pedagógiai programja a
halmozottan hátrányos helyzetĦ tanulók képességigen/nem
kibontakoztató, integrációs felkészítését?
Tanulói összlétszám az érintett intézményben,
tagintézményben (a 2011. októberi létszám-statisztikai
adatok alapján kell megadni):
Halmozottan hátrányos helyzetĦ tanulói létszám,
amelyre a támogatást kéri (a 2011. októberi létszámstatisztikai adatok alapján kell megadni):
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Hátrányos helyzetĦ tanulói létszám, amelyre a
támogatást kéri (a 2011. októberi létszám-statisztikai
adatok alapján kell megadni, mely nem lehet több mint
az osztályonként meghatározott halmozottan hátrányos
helyzetĦ tanulók 30%-a):
A 4. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alapján
az igényelt támogatás összege:
Nem lehet a táblázatban feltüntetni azon halmozottan hátrányos helyzetĦ sajátos nevelési igényĦ
tanulókat, melyeteket szakértĘi javaslatra a többi tanulótól elkülönítetten oktatnak.
Dátum:
P. H.
..................................................................
intézményvezetĘ
P. H.
..................................................................
a fenntartó képviselĘje
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4. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap a 2012/2013-as tanévre vonatkozó
óvodai fejlesztĘ program szervezéséhez kérhetĘ támogatás esetén
A mellékletet a támogatással érintett intézményre, tagintézményre kell kitölteni!
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetĘ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
BeküldendĘ egy példányban postai úton 2012. október 19-éig:
a) önkormányzati fenntartó esetén a Magyar Államkincstár önkormányzati fenntartó székhelye
szerint illetékes területi igazgatóságához,
b) a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény és a központi költségvetési szervként
mĦködĘ felsĘoktatási intézmény esetén az Emberi ErĘforrás TámogatáskezelĘ részére.
A borítékra rá kell írni: EsélyegyenlĘséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
A TÁMOGATÁSSAL ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ
ADATOK
Az intézmény (óvodai intézményegységet mĦködtetĘ köznevelési intézmény)
neve:
OM azonosító:
Székhely/tagintézmény neve:
Székhely/tagintézmény címe:
Telefon:
E-mail cím:
Tartalmazza-e az intézményalapító okirata a halmozottan hátrányos helyzetĦ
igen/nem
gyermekek óvodai fejlesztĘ programját?
Tartalmazza-e az intézmény nevelési programja a halmozottan hátrányos
igen/nem
helyzetĦ gyermekek óvodai fejlesztĘ programjára vonatkozó részleteket?
Óvodások száma az intézményben/tagintézményben 2012/2013-as nevelési
évben ( 2012 szeptember 1-jei állapot szerint):
Halmozottan hátrányos helyzetĦ gyermekek létszáma (a 2011. októberi
létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni):
Halmozottan hátrányos helyzetĦ gyermekek létszáma, amelyre nézve a
támogatást kéri (a 2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell
megadni):
Hátrányos helyzetĦ gyermek létszám, amelyre a támogatást kéri (a 2011.
októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni, mely nem lehet
több mint a csoportonként meghatározott halmozottan hátrányos helyzetĦ
gyermekek 15%-a):
A 4. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alapján az igényelt támogatás
összege:

MAGYAR KÖZLÖNY

•

20885

2012. évi 128. szám

Az intézmény képviselĘjeként kijelentem, hogy a támogatással érintett óvodai intézményben,
tagintézményben nincs 25 százalékpontnál nagyobb eltérés a halmozottan hátrányos helyzetĦ
gyermekek arányában az egymásnak megfelelĘ korcsoportokra vonatkozóan a csoportok között.
Ez a feltétel fennáll a vegyes csoportokra vonatkozóan is (a képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítésrĘl, illetve óvodai fejlesztĘ programokról szóló rendeletben foglaltak szerint).

Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezetĘ
P. H.
...........................................................
a fenntartó képviselĘje
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5. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap a 2012/2013. tanévre vonatkozó kiegészítĘ illetmény
felhasználásának tervezéséhez
A mellékletet a támogatással érintett intézményre, tagintézményre kell kitölteni!
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetĘ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
BeküldendĘ egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig:
a) önkormányzati fenntartó esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzati fenntartó székhelye
szerinti megyei igazgatóságához,
b) köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve központi költségvetési
szervként mĦködĘ felsĘoktatási intézmény esetén az Emberi ErĘforrás TámogatáskezelĘ részére.
A borítékra rá kell írni: EsélyegyenlĘséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
Intézmény neve, OM azonosítója:
Tagintézmény megnevezése, települése:
A tagintézmény által felhasználható maximális keretösszeg kiszámítása:
Gyermekenkénti, Gyermekek,
Halmozottan
Halmozottan
Oktatási
Összes
tanulók
tanulónkénti
hátrányos helyzetĦ
hátrányos
gyermek,
forma
létszáma,
támogatás
gyermekek,
helyzetĦ
tanuló
(Ó: óvoda
amelyre
összege a
tanulók, tanulók
gyermekek,
esetén;
létszáma
nézve a
15. § (2)-(3)
aránya a székhelytanulók
I: általános
2011.
támogatást
bekezdésben
intézményben,
létszáma a
iskola
októberi
kéri*
meghatározott
illetve a
esetén)
statisztikai 2011. októberi
sávok alapján
tagintézményben
statisztikai
adatok
adatok alapján
alapján
IgénylĘ által nem
Ft
kitölthetĘ cella

Maximális
keretösszeg az
adott
intézményre,
tagintézményre
vonatkozóan

Ft
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* A 2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni, általános iskola esetén a hátrányos
helyzetĦ tanulók után is lehet kérni, amelynek létszáma nem lehet több mint az osztályonként
meghatározott halmozottan hátrányos helyzetĦ tanulók 30%-a.
A 2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni óvoda esetén a hátrányos helyzetĦ
tanulók után is lehet kérni, amelynek létszáma nem lehet több mint az osztályonként meghatározott
halmozottan hátrányos helyzetĦ tanulók 15%-a.
Dátum:
P. H.
.......................................................
intézményvezetĘ
P. H.
.......................................................
a fenntartó képviselĘje
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6. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Adatlap a 2011/2012. tanévre vonatkozó képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés,
szervezésének 2012. évi kiegészítĘ támogatásának igényléséhez
A mellékletet a támogatással érintett intézményre, tagintézményre kell kitölteni!
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetĘ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Minden feladatellátás típust külön tagintézményként kell feltüntetni.
BeküldendĘ egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig az Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ részére.
A borítékra rá kell írni: EsélyegyenlĘséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
Fenntartó neve:
Fenntartó címe:
KSH kód (önkormányzati fenntartók esetében):
AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE
VONATKOZÓ ADATOK
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra jogosult!
Intézmény megnevezése és típusa (általános iskola, gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola):
Intézmény OM azonosítója:
Intézmény címe:
Telefon, e-mail cím:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény neve:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény címe:
általános iskola, gimnázium,
Feladatellátás típusa
szakközépiskola, szakiskola
Össz. létszámadat (2011. október havi statisztikai létszám szerint):
Halmozottan hátrányos helyzetĦ tanulók száma az adott székhelyen,
tagintézményben (a 2011. október havi statisztikai létszám szerint):
A programban részt vevĘ halmozottan hátrányos helyzetĦ tanulók
száma az adott székhelyen, tagintézményben (a 2011. október havi
statisztikai létszám alapján kell megadni):
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Hátrányos helyzetĦ tanulói létszám, amelyre a támogatást kéri (a
2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni, mely
nem lehet több mint az osztályonként meghatározott halmozottan
hátrányos helyzetĦ tanulók 10%-a):
A 10. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg alapján az
igényelt támogatás összege:
Az adatlapot kizárólag a 10. § (1) bekezdésben meghatározott fenntartó töltheti ki.
Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezetĘ
P. H.
...........................................................
a fenntartó képviselĘje

20890

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 128. szám

7. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Adatlap a 2011/2012. nevelési évre vonatkozó óvodai fejlesztĘ program 2012. évi kiegészítĘ
támogatásának igényléséhez*
A mellékletet a támogatással érintett intézményre, tagintézményre kell kitölteni!
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetĘ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
BeküldendĘ egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig az Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ részére.
A borítékra rá kell írni: EsélyegyenlĘséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
Fenntartó neve:
Fenntartó címe:
KSH kód (önkormányzati fenntartók esetében):
AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE
VONATKOZÓ ADATOK
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra vált jogosulttá!
Intézmény OM azonosítója:
Intézmény címe:
Telefon, e-mail cím:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény neve:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény címe:
Óvodai fejlesztĘ programban részt vevĘ halmozottan hátrányos
helyzetĦ gyermekek száma az adott székhelyen, tagintézményben (a
2011. október havi statisztikai létszám szerint kell megadni):
A 10. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg alapján az
igényelt támogatás összege:
Az adatlapot kizárólag a 13. § - ban meghatározott fenntartó töltheti ki.
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetĘ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezetĘ
P. H.
...........................................................
a fenntartó képviselĘje
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8. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap a 2011/2012. nevelési évre, tanévre vonatkozó a
kiegészítĘ pótilletmény igényléséhez felhasználásának tervezéséhez
A mellékletet a támogatással érintett intézményre, tagintézményre kell kitölteni!
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetĘ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
BeküldendĘ egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig az Emberi ErĘforrás
TámogatáskezelĘ részére.
A borítékra rá kell írni: EsélyegyenlĘséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
Intézmény neve, OM azonosítója:
Tagintézmény megnevezése, települése:
A tagintézmény által felhasználható maximális keretösszeg kiszámítása:
Oktatási
Összes
Halmozottan
HHH
Gyermeken- Gyermekek, Maximális
forma
gyermek,
hátrányos gyermekek,
kénti,
tanulók
keretösszeg
(Ó: óvoda
tanuló
helyzetĦ
tanulók,
tanulónkénti létszáma,
az adott
esetén;
létszáma
(a
tanulók
támogatás
intézményre,
amelyre
I: általános
2011.
továbbiakaránya a
összege a
igényli a
tagintéziskola
októberi
ban: HHH)
székhely- 18. § (2)-(3) támogatást*
ményre
esetén)
statisztikai gyermekek, intézmény- bekezdésben
*
vonatkozóan
adatok
tanulók
ben, illetve a meghatároalapján
létszáma a
tagintézzott sávok
2011.
ményben
alapján
októberi
statisztikai
adatok
alapján
Ft
Ft
* Az adatlapot kizárólag a 18. § (1) bekezdésben meghatározott fenntartó töltheti ki.
** A 2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni, általános iskola esetén a
hátrányos helyzetĦ tanulók után is lehet igényelni, melynek létszáma nem lehet több mint az
osztályonként meghatározott halmozottan hátrányos helyzetĦ tanulók 10%-a.
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9. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

1. Vállalások képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés szervezése esetén
1.1 Helyzetelemzés1 alapján integrációs pedagógiai rendszer (a továbbiakban: IPR)
megvalósítására vonatkozó cselekvési ütemterv elkészítése (az IPR alkalmazása kapcsán
az adott nevelési évre vonatkozó célkitĦzések megfogalmazása, konkrét tevékenységek
beazonosítása, elvárt eredmények kitĦzése)
1.2 a 2012/2013. tanévben a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés
megvalósításával kapcsolatosan a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
15/A. §-ában rögzített feladatok közül vállaltak megnevezése, az abban résztvevĘ
pedagógusok száma tevékenységenként, létrehozott munkacsoportokban résztvevĘ
pedagógusok száma
1.3 Óvoda-iskola átmenetet támogató tevékenységek száma és tartalma a támogatott
idĘszakban
1.4 Pályaorientációs programok, továbbtanulást segítĘ tevékenységek száma és tartalma a
támogatott idĘszakban
1.5 „IPR alapú fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység(ek), szolgáltatás(ok) megnevezése
(komplex intézményfejlesztési, minĘségbiztosítási, mérés-értékelési, illetĘleg tanügyigazgatási, jogi, továbbképzés, mentorálás, tréning, intézményi hospitálás*, stb.) és a
benne résztvevĘ pedagógusok száma
1.6.1. Pedagógusok hospitálásának száma más intézményekben a támogatott idĘszakban
1.6.2. A támogatott idĘszakban pedagógus hospitáció (k), IPR mĦhelyek száma saját
telephelyén
1.7 Szociális hátrányok enyhítését elĘsegítĘ program (ok), akció (k) száma és tartalma
1.8 Az együttmĦködések és a partneri kapcsolatok erĘsítése érdekében az IPR
alkalmazását támogató iskolán kívüli program(ok) száma és tartalma
2. Vállalások óvodai fejlesztĘ program szervezése esetén
2.1 Helyzetelemzés1 alapján az IPR megvalósítására vonatkozó cselekvési ütemterv
elkészítése (az IPR alkalmazása kapcsán az adott nevelési évre vonatkozó célkitĦzések
megfogalmazása, konkrét tevékenységek beazonosítása, elvárt eredmények kitĦzése)
2.2 A 2012/2013-as nevelési év során az óvodai fejlesztĘ program megvalósításával
kapcsolatosan
mĦködtetni
kívánt
munkacsoportok
ismertetése,
létrehozott
munkacsoportokban részt vevĘ pedagógusok száma
2.3 Óvoda-iskola átmenetet támogató tevékenységek száma és tartalma a támogatott
idĘszakban

1

„A helyzetelemzés az adott tanévre vonatkoztatva tartalmazza a tárgyi és személyi feltételeket, (munkacsoportok számát), a pedagógiai
fejlesztéseket és az IPR-hez kapcsoldó programokat. Tartalmazza továbbá a továbbtanulási adatokat, hátrányos helyzetĦ, halmozottan hátrányos
helyzetĦ valamint sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók létszámának alakulását az Óvodai - Iskolai Integrációs Program bevezetése óta
eltelt idĘszak vonatkozásában. A cselekvési és ütemterv tartalmazza az IPR-ben megfogalmazott elvárt eredmények tételes felsorolását és
számszerĦsítését.”
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2.4 IPR alapú fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatás(ok) megnevezése
(komplex intézményfejlesztési, minĘségbiztosítási, mérés-értékelési, illetĘleg tanügyigazgatási, jogi, továbbképzés, mentorálás, tréning, intézményi hospitálás2, stb.) és a
benne résztvevĘ pedagógusok száma
2.5.1 Pedagógusok hospitálásának száma más intézményekben a támogatott idĘszakban
2.5.2 A támogatott idĘszakban pedagógus hospitáció(k), IPR mĦhelyek száma saját
telephelyén
2.6 Szociális hátrányok enyhítését elĘsegítĘ program(ok), akció(k) száma és tartalma
2.7 Az együttmĦködések és a partneri kapcsolatok erĘsítése érdekében az IPR
alkalmazását támogató óvodán kívüli program(ok) száma és tartalma

2

Hospitálás csak olyan köznevelési intézményben lehetséges és elszámolható, amely az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nkft. honlapján http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gyakorlatok_leiras/1342421635.edu, vagy a Wekerle Sándor AlapkezelĘ honlapján http://www.wekerle.gov.hu/?oldal_id=764 megtalálható.
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10. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Az esélyegyenlĘségi támogatás és a kiegészítĘ támogatás felhasználási területei
A) Képesség-kibontakoztató és integrációs támogatás felhasználásának kerete általános
iskolai székhely, tagintézmény esetén
KÖTELEZėEN MEGVALÓSÍTANDÓ
Minimum 60%-ot erre a célra kell
TEVÉKENYSÉGEK
fordítani.
1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek
támogatása
x Iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált valamint igazolással záruló nem
akkreditált továbbképzés, tréning, illetĘleg az ezekhez kapcsolódó mentorálás
(továbbképzési költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
x IPR módszertani adaptációt elĘsegítĘ, elĘítélet-kezelĘ mentálhigiénés, konfliktuskezelĘ tréning. (módszertani költség; megbízási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi,
helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
x Óvoda iskola az alapfokú nevelés kezdĘ és alapozó szakasza közti, az általános iskola
– középfokú iskola átmenet tréning (továbbképzési költség; tréneri díj; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
x IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minĘségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügyigazgatási, jogi szolgáltatás (szolgáltatási költség; megbízási díj).
x Hospitációs napok megrendezése, illetĘleg hospitálás más intézményben (hospitálás
költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény
alapján gépkocsi használati díj).
2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
x A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevĘ tanulók részére az iskolai
programokhoz kapcsolódóan. (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat,
cipĘ, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei
táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi
utazási bérletek megvásárlása, illetve menetjegyek megvásárlása).
x A programban részt vevĘ gyermekek és kísérĘik részére kulturális és
sport/rendezvényeken való részvétel biztosítása (belépĘk, utazás költsége, autóbusz
bérleti díj).
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3. EgyüttmĦködések - partneri kapcsolatok erĘsítése
x Az Iskolai IPR alkalmazását támogató az iskolán kívüli partneri kapcsolatok erĘsítése
tanórán kívüli, szabadidĘs tevékenységek, programok szervezésével legalább egy - nem
az iskola érdekeltségébe tartozó - civil szervezet, kisebbségi önkormányzat,
sportegyesület, háziorvosi-, iskolaorvosi-, gyermek fogorvosi, stb. bevonásával
(megbízási díj, szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerzĘdések költsége,
reprezentáció, elĘadói díj, útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján
gépkocsi használati díj).
x EgyüttmĦködés más köznevelési intézménnyel - hospitációs napok megrendezése,
illetĘleg hospitálás más intézményben – ld. 9. mellékletben foglalt kritériumot a
hospitálásra vonatkozóan - (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
NEM KÖTELEZėEN
Maximum 40%-ot lehet erre a célra
MEGVALÓSÍTANDÓ
fordítani.
TEVÉKENYSÉGEK
4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
x IPR alapú komplex intézményfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás,
(mérés-értékelési, minĘségértékelési, tanügyigazgatási, jogi szolgáltatás) IPR alapú
intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több alkalommal.
(tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek).
5. Pályaorientációs programok, a továbbtanulást elĘsegítĘ tevékenységek
x ElsĘsorban tanórán kívüli, intézményen belüli, a partneri szektort, külsĘ szakértĘket is
bevonó, patrónusi, mentori, tutori rendszer az iskolán kívüli kezdeményezésekre építĘ
rendszeres programok támogatása. (mentori díj, megbízási díj, tutori díj szakértĘi díj,
tanácsadói díj).
6. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
x A felkészítésben részt vevĘ tanulók számára igényeiknek megfelelĘen, a kötelezĘen
biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás
keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelĘ, logopédus,
iskolapszichológus, valamint egyéni fejlesztési tervek készítésére fejlesztĘ pedagógus
és egyéb szakember biztosítása stb.) biztosítása,
7. Eszközök beszerzése
x A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítĘ
eszközök. (a tanórai és a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis
értékĦ eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése.)
x Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítĘ fejlesztĘ eszközök.
(társas-, kognitív-, motoros-, verbális-, készségfejlesztĘ és /vagy azokat megalapozó,
segítĘ eszközök).
8. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
x ElsĘsorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek
kialakítása (kis értékĦ tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
Nem használható fel elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerĦsítésre, felújításra (fĦtés,
hĦtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és
kapacitásbĘvítésre.
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9. Szakmai, tartalmi fejlesztés
x Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai
fórumon való részvétel utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai
szolgáltatások, szállásköltségek stb.
10. Projektnap
x Az Iskolai IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintĦ projekt megvalósítása,
eszközök beszerzése, szolgáltatások, elĘadók felkérése (megbízási díj, elĘadói díj,
rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértĘi díj, segédanyagok, alapanyagok,
kisértékĦ tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).
B) Óvodai fejlesztĘ program támogatás felhasználásának kerete óvodai székhely,
tagintézmény esetén
KÖTELEZėEN MEGVALÓSÍTANDÓ
Minimum 60%-ot erre a célra kell
TEVÉKENYSÉGEK
fordítani.
1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek
támogatása
x Óvodai IPR fejlesztéshez, óvoda-iskola átmenet tréninghez kapcsolódó akkreditált
valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés, mentorálás, (továbbképzési
költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi,
kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
x IPR módszertani, adaptációt elĘsegítĘ, elĘítélet-kezelĘ, mentálhigénés, konfliktuskezelĘ tréning, óvoda-iskola átmenet tréning, (módszertani költség; megbízási költség;
tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi
használati díj; szállásköltség).
x IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minĘségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügyigazgatási, jogi szolgáltatás, (szolgáltatási költség; megbízási díj).
x Hospitációs napok megrendezése, illetĘleg hospitálás más, a programban résztvevĘ
óvodában (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi,
helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
x A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevĘ tanulók részére az óvodai
programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat,
tisztasági csomag, cipĘ, sportruházat sporteszközök egyéni használatra; kiránduláson,
erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és
helyközi utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása).
x A programban részt vevĘ gyermekek részére kulturális és sport/rendezvényeken való
részvétel, biztosítása (belépĘk, utazás költsége, autóbusz bérleti díj.
3. EgyüttmĦködések - partneri kapcsolatok erĘsítése
x Az IPR alkalmazását támogató az óvodán kívüli partneri kapcsolatok erĘsítése tanórán
kívüli, szabadidĘs tevékenységek, programok szervezésével legalább egy - nem az óvoda
érdekeltségébe tartozó - civil szervezet, kisebbségi önkormányzat, sportegyesület stb.,
valamint a felkészítésbe bevont gyermekek szüleinek, gondviselĘinek részvételével,
valamint gyermekjóléti családsegítĘ szolgálattal védĘnĘi- háziorvosi, gyermek fogorvosi
szolgálattal (megbízási díj, szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerzĘdések

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 128. szám

költsége, reprezentáció, elĘadói díj, útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény
alapján gépkocsi használati díj).
x EgyüttmĦködés más köznevelési intézménnyel - hospitációs napok megrendezése,
illetĘleg hospitálás más intézményben – ld. 9. mellékletben foglalt kritériumot a
hospitálásra vonatkozóan - (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
NEM KÖTELEZėEN
Maximum 40%-ot lehet erre a célra
MEGVALÓSÍTANDÓ
fordítani.
TEVÉKENYSÉGEK
4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
x IPR alapú komplex intézményfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás, IPR
alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több
alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)
5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
x A programban részt vevĘ gyermekek számára igényeiknek megfelelĘen, a kötelezĘen
biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás
keretében
nyújtott
egyéb
szolgáltatás
(pl.
gyógytestnevelĘ,
logopédus,
iskolapszichológus, fejlesztĘ pedagógus stb.) biztosítása. (megbízási díj, szakértĘi díj,
tanácsadói díj).
6. Eszközök beszerzése
x A gyermekek által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítĘ fejlesztĘ eszközök
beszerzése
A fejlesztést segítĘ eszközök beszerzése (társas-, kognitív-, motoros-, verbális-,
készségfejlesztĘ és /vagy azokat megalapozó, segítĘ eszközök.).
x A pedagógusok tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósításához szükséges eszközök
beszerzése.
Az óvodai program megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kis
értékĦ eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése.
7. Gyermekbarát csoportszoba kialakítása
x ElsĘsorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek
kialakítása (kisértékĦ tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
x Nem használható fel ingatlan beruházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre,
korszerĦsítésre, felújításra (fĦtés, hĦtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás,
stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbĘvítésre.
8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
x Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai
fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai
szolgáltatások, szállásköltségek stb.
9. Projektnap
x Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintĦ projekt megvalósítása,
eszközök beszerzése, szolgáltatások, elĘadók felkérése, (megbízási díj, elĘadói díj,
rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértĘi díj, segédanyagok, alapanyagok,
kisértékĦ tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).
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C) Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete gimnáziumi,
szakközépiskolai, szakiskolai székhely, tagintézmény esetén
KÖTELEZėEN MEGVALÓSÍTANDÓ
Minimum 80%-ot erre a célra kell
TEVÉKENYSÉGEK
fordítani.
1. A programmal kapcsolatos kiegészítĘ pedagógiai tevékenység, humánerĘforrás
biztosítása, IPR menedzsment mĦködtetése
x IPR menedzsment mĦködtetése, IPR módszertani munkacsoport, általános iskola –
szakiskola/középiskola átmenet munkacsoport mĦködtetése, a felkészítésbe bevont
tanulók egyéni fejlesztési tervének, és szöveges értékelésének elkészítése, tanulási
útvonalak megvalósítása és támogatása (megbízási díj az adott intézményben dolgozó
pedagógusok részére).
x Egyéni fejlesztési tervek készítése a felkészítésben részt vevĘ tanulók vonatkozásában,
egyéni tanulási útvonalak megvalósításának támogatása, a tanulók teljesítményének
értékelése (megbízási szerzĘdések költsége az adott intézményben dolgozó szakemberek
részére).
2. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások megrendelése
x Iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált valamint igazolással záruló nem
akkreditált továbbképzés, tréning, mentorálás
x Integrációs módszertani, elĘítélet-kezelĘ, konfliktus-kezelĘ tréningek,., (továbbképzési
költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj;,; útiköltség: helyi, helyközi,
kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
x IPR-alapú komplex intézményfejlesztési, minĘségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügyigazgatási, jogi szolgáltatás (szolgáltatási költség, megbízási díj).
x Hospitációs napok megrendezése, illetĘleg hospitálás más intézményben (szervezési,
lebonyolítási költségek, megbízási díj, hospitálás költsége, szállásköltség, útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetés rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
3. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
x A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevĘ tanulók részére az iskolai
programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat,
cipĘ, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei
táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi
utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása).
x A programban részt vevĘ gyermekek részére kulturális és sport/rendezvényeken való
részvétel biztosítása (belépĘk,utazás költsége, autóbusz bérleti díj.
NEM KÖTELEZėEN
Maximum 20%-ot lehet erre a célra
MEGVALÓSÍTANDÓ
fordítani.
TEVÉKENYSÉGEK
4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
x IPR - alapú komplex intézményfejlesztési, minĘségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügyigazgatási, jogi szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása,
folyamat-tanácsadás a tanév során több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj,
KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)
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5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
x A programban részt vevĘ gyermekek számára igényeiknek megfelelĘen, a kötelezĘen
biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás
keretében
nyújtott
egyéb
szolgáltatás
(pl.
gyógytestnevelĘ,
logopédus,
iskolapszichológus, fejlesztĘ pedagógus stb.) biztosítása. (megbízási díj, szakértĘi díj,
tanácsadói díj)
6. Eszközök beszerzése
x A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítĘ
eszközök (a tanórai és a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis
értékĦ eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése).
A Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítĘ fejlesztĘ eszközök
(társas-, kognitív-, motoros-, verbális-, készségfejlesztĘ és /vagy azokat megalapozó,
segítĘ eszközök)
7. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
x ElsĘsorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek
kialakítása. (kis értékĦ tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok)
x Nem használható fel ingatlan beruházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre,
korszerĦsítésre, felújításra (fĦtés, hĦtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás
stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbĘvítésre.
8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
x Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai
fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek (kiadványkészítés, nyomdai
szolgáltatások, szállásköltségek stb.).
9. Projektnap
x Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintĦ projekt megvalósítása,
eszközök beszerzése, szolgáltatások, elĘadók felkérése (megbízási díj, elĘadói díj,
rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértĘi díj, segédanyagok, alapanyagok,
kisértékĦ tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).
10. EgyüttmĦködések kialakítása
x EgyüttmĦködési formák kialakítása a felkészítésbe bevont tanulók szüleinek,
gondviselĘinek részvételével, valamint gyermekjóléti, családsegítĘ szolgálattal, védĘnĘi
hálózattal, nevelési tanácsadóval, orvossal (megbízási díj, szervezési, lebonyolítási
költségek, megbízási szerzĘdések költsége, reprezentáció, elĘadói díj, útiköltség: helyi,
helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
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11. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

ÖsszesítĘ jelentés a Kincstár valamint a Lebonyolító számára a 7. § (3) bekezdésében foglalt
feladat teljesítéséhez
A mellékletet a Kincstár valamint a Lebonyolító tölti ki!
Képesség kibontakoztató, integrációs felkészítĘ program 2012/2013 tanév*

Fenntartó
név

Fenntartó
cím

Fenntartó
KSH
kód**

Intézmény
név

OM
azonosító

Intézmény
cím

Tagintézmény
név

Tagintézmény
cím

Feladatellátás
típusa

Támogatott
létszám

Támogatási
összeg
(képességkibontakoztató,
integrációs
felkészítés)

Pedagógusok
kiegészítĘ
illetményére
felhasználható
támogatási
összeg

Óvodai fejlesztĘ program 2012/2013 nevelési év*

Fenntartó
név

Fenn
-tartó
cím

Fenntartó
KSH
kód*

Intézmény
név

OM
azonosító

*A Kincstár és a Lebonyolító tölti ki
**Önkormányzati fenntartók esetén

Intézmény
cím

Tagintézmény
név

Tagintézmény
cím

Támogatott
létszám

Támogatási
összeg
(óvodai
fejlesztĘ program)

Pedagógusok
kiegészítĘ
illetményére
felhasználható
támogatási
összeg
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Képesség kibontakoztató, integrációs felkészítĘ program 2011/2012 tanév***

Fenntartó
név

Fenntartó
cím

Intézmény
név

OM
azonosító

Intézmény
cím

Tagintézmény
név

Tagintézmény
cím

Feladatellátás
típusa

Támogatott
létszám

Támogatási összeg
(képességkibontakoztató,
integrációs
felkészítés)

Pedagógusok
kiegészítĘ
illetményére
felhasználható
támogatási
összeg

Óvodai fejlesztĘ program 2011/2012 nevelési év***

Fenntartó
név

Fenntartó
cím

Intézmény
név

OM
azonosító

*** A Lebonyolító tölti ki

Intézmény
cím

Tagintézmény név

Tagintézmény cím

Támogatott
létszám

Támogatási
összeg
(óvodai
fejlesztĘ
program)

Pedagógusok
kiegészítĘ
illetményére
felhasználható
támogatási
összeg
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 44/2012. (IX. 28.) KIM rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
19/2012. (III. 22.) KIM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– 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. §

2. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet
24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszter felelõsségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges nyomdai tevékenységet, valamint
a Nemzeti Könyvtár kiadványsorozat kiadásával és értékesítésével összefüggõ feladatokat a Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó Kft., a fordítási tevékenységet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítõ Iroda Zrt. végzi.”
(2) A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet
25. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elõirányzat a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a miniszter felelõsségi körébe tartozó feladat,
szakmai program támogatására használható fel, így különösen)
„g) Magyarország Alaptörvényének terjesztésével, valamint a tudatos nemzeti közgondolkodás megalapozása és
ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megõrzése és fejlesztése ügyével összefüggõ feladatokkal megbízott
miniszterelnöki megbízott tevékenységével összefüggõ költségek finanszírozására,”
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 30/2012. (IX. 28.) NGM rendelete
a fegyverek, lövõkészülékek, valamint ezek lõszereinek vizsgálatáról szóló
31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról
A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § s) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

A fegyverek, lövõkészülékek, valamint ezek lõszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 7. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Vizsgálatra be kell mutatni a fegyvert vagy a lövõkészüléket
a) a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdés b)–c) pontja szerinti javítást,
illetve fõdarabcserét, valamint a teherviselõ elemén, az elsülõ- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítást vagy
helyreállítást követõen azonnal,
b) a fegyver, lövõkészülék megszerzése esetén – a megszerzés elõtt 60 napon belül –, ha az nem rendelkezik érvényes
tanúsítvánnyal.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl,
valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok
közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységrõl szóló
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról
A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 5., 7., 16. és 29. 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 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az Európai
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.)
KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A védett és fokozottan védett növényfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú melléklet,
a védett és fokozottan védett állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 2. számú melléklet szerint
állapítom meg. A védett gomba- és zuzmófajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 9. számú melléklet
szerint állapítom meg.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek a fészeképítõ
hangyafajok által épített fészkek (hangyabolyok).
(2) A természetvédelmi oltalom alatt álló fészeképítõ hangyafajok körét és a hangyabolyok pénzben kifejezett értékét
az 5. számú melléklet szerint állapítom meg.
(3) Az 5. számú mellékletben szereplõ hangyafajok által épített fészkek hasznosításának engedélyezése tekintetében
a Tvt. 43. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

3. §

Az R. 4. § (3) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 8. számú mellékletben szereplõ állatfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként 25 000 Ft.”

4. §

(1) Az R. 4/A. § (7) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A hörcsög (Cricetus cricetus) gyérítését – a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében –
védett természeti területen kívül, az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerû használója által megbízott személy
engedély nélkül végezheti március 1-tõl május 31-ig Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád,
Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, amennyiben a lakott
hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a kettõt.”
(2) Az R. 4/A. § (10)–(13) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd
(Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus
francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus) és az európai bölény (Bison bonasus) külföldrõl megszerzett trófeájának
tartása, bemutatása, országba történõ behozatala, országból való kivitele, országon történõ átszállítása
természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhetõ, ha a tulajdonos a trófea jogszerû megszerzését igazolni tudja.
(11) A sarki hófajd (Lagopus lagopus), barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), vörös fogoly (Alectoris rufa),
a havasi nyúl (Lepus timidus), a kõszáli kecske (Capra ibex) és a spanyol kecske (Capra pyrenaica) külföldrõl
megszerzett trófeájának és egyéb származékának tartása, eladása, eladásra történõ felkínálása, országba történõ
behozatala, országból való kivitele, országon történõ átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül
végezhetõ, ha a tulajdonos a trófea vagy egyéb származék jogszerû megszerzését igazolni tudja.
(12) A barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldrõl
megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történõ behozatala, országból való kivitele, országon történõ
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átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhetõ, ha a tulajdonos a trófea jogszerû megszerzését
a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott EU-bizonylattal,
vagy export- és importengedéllyel igazolni tudja.
(13) E § alkalmazásában trófeának minõsül a vadászaton elejtett egyed azon származéka, amely tárgyi emlékként
szolgál az elejtõje számára. Nem minõsül trófeának az elejtett egyed származéka, ha az élelmezési, gyógyászati vagy
öltözködési célt szolgál.”
5. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 8. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. §

Az R.
a) 4. § (1) bekezdésében az „1–4. számú mellékletben” szövegrész helyébe az „1–2. számú mellékletben”
b) 4/A. § (5) bekezdésében a „kizárólag a szõlõültetvényekben,” szövegrész helyébe a „kizárólag a szõlõ- és
gyümölcsültetvényekben, valamint csemegekukorica-táblákon,”
szöveg lép.

7. §

Hatályát veszti az R. 3. és 4. számú melléklete.

8. §

A növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A földhasználó és a termelõ köteles védekezni, különösen)
„b) mezei pocok és egyéb nagy kártételi veszélyt jelentõ károsítók ellen,”

9. §

(1) Ez a rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet
a) a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ növény- és állatvilág védelmérõl szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK
tanácsi irányelv 14–15. cikkének, IV. és V. mellékletének és
b) a vadon élõ madarak védelmérõl szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
6–9. cikkének, I., II/B. és III/B. mellékletének
való megfelelést szolgálja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelethez
„1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
Rendszertani
kategória
BRYOPHYTA
Amblystegiaceae

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Amblystegium saxatile
Calliergon giganteum
Calliergon stramineum
Campylium elodes
Drepanocladus cossonii
Drepanocladus exannulatus
Drepanocladus lycopodioides
Drepanocladus sendtneri
Hamatocaulis vernicosus (syn.:
Campylium vernicosus)
Scorpidium scorpioides

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

Aytoniaceae
Asterella saccata
Mannia triandra
Brachytheciaceae
Brachytecium geheebii
Brachytecium oxycladum
Rhynchostegiella jacquinii
Rhynchostegium rotundifolium
Bryaceae
Bryum neodamense
Bryum stirtonii

MOHÁK
tollmohafélék
sziklai karcsútokúmoha
óriásmoha
gyökerecskés-levélcsúcsú moha
mocsári aranymoha
körkörös sarlósmoha
gyűrűtlen sarlósmoha
korpafűszerű sarlósmoha
Sendtner-sarlósmoha
karcsú pásztorbotmoha (karcsú
aranymoha)
skorpiómoha
nagytelepes-májmohafélék
zsákos zacskósmoha
sziklai illatosmoha
pintycsőrű-mohafélék
Geheeb-pintycsőrűmoha
hegyeságú pintycsőrűmoha
mattzöld kiscsőrűmoha
kereklevelű hosszúcsőrűmoha
körtemohafélék
kanalaslevelű körtemoha
keskenyfogú körtemoha

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
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FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
20905
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A
Rendszertani
kategória
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Bryum versicolor
Bryum warneum
Buxbaumiaceae
Buxbaumia viridis
Cephaloziaceae
Cephalozia lacinulata
Dicranaceae
Dicranella humilis
Dicranum viride
Leucobryum glaucum
Ephemeraceae
Ephemerum cohaerens
Ephemerum recurvifolium
Fabroniaceae
Anacamptodon splachnoides
Fissidentaceae
Fissidens algarvicus
Fissidens arnoldii
Fissidens exiguus
Frullaniaceae

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

kerekesféreglakta-májmohafélék

Enthostodon hungaricus
Physcomitrium sphaericum
Pyramidula tetragona

higrométermoha-félék
sóspusztai magyarmoha
gömbös körtikemoha
négysarkú piramismoha
őszmohafélék

5 000
10 000
5 000
5 000
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hólyagos kerekesféreglakta-májmoha

•

Frullania inflata
Funariaceae

Grimmiaceae

tarka körtemoha
ostoros körtemoha
koboldmohafélék
zöld koboldmoha
lapos-májmohácskafélék
lapos májmohácska
seprőmohafélék
kis seprőcskemoha
zöld seprőmoha
fehérlő vánkosmoha
paránymohafélék
csoportos paránymoha
sarlóslevelű paránymoha
apró-fogaslevelűmohafélék
ernyőmohaszerű görbefogúmoha
hasadtfogúmoha-félék
Algarvei hasadtfogúmoha
Arnoldi-hasadtfogúmoha
kis hasadtfogúmoha

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
5 000
5 000
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44.
45.
46.
47.
48.
49.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

51.

Grimmia teretinervis

52.
53.

Hypnaceae

54.

Jungermanniaceae

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Taxiphyllum densifolium

Jungermannia subulata
Lophozia ascendens
Meesiaceae
Meesia triquetra
Neckeraceae
Neckera pennata
Orthotrichaceae
Orthotrichum rogeri
Orthotrichum scanicum
Orthotrichum stellatum
Pottiaceae
Desmatodon cernuus
Didymodon glaucus
Hilpertia velenovskyi
Phascum floekeanum
Pterygoneurum lamellatum
Tortula brevissima
Weisia rostellata
Ptychomitriaceae
Campylostelium saxicola

hasastokú Ęszmoha (hasastokú
párnácskamoha)
vastagerĦ Ęszmoha (vastagerĦ
párnácskamoha)
ciprusmohafélék
sĦrĦleveles kaukázusimoha
jungermannialevelesmájmohafélék
Jungermann-moha
felálló hegyesmájmoha
háromélĦmoha-félék
háromélĦ moha
függönymohafélék
tollas függönymoha
szĘrössüvegĦ-mohafélék
alhavasi szĘrössüvegĦmoha
halványzöld szĘrössüvegĦmoha
csillagos szĘrössüvegĦmoha
potmohafélék
bókoló trágyamoha
szürke ikresmoha
Velenovsky-löszmoha
vörösbarna rügymoha
lemezes szárnyaserĦmoha
törpelöszmoha
kiscsĘrĦ gyöngymoha
szürkésmohafélék
sziklai görbeszárúmoha

5 000
5 000
5 000
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Grimmia plagiopodia

•

50.

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
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A
Rendszertani
kategória

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000

20907

20908

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Riccia frostii
Riccia huebeneriana
Seligeriaceae
Brachydontium trichodes
Sphagnaceae
Sphagnum auriculatum
Sphagnum capillifolium
Sphagnum centrale
Sphagnum compactum
Sphagnum contortum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum girgensohnii
Sphagnum magellanicum
Sphagnum obtusum
Sphagnum palustre
Sphagnum platyphyllum
Sphagnum quinquefarium
Sphagnum recurvum
Sphagnum russowi
Sphagnum squarrosum
Sphagnum subnitens
Sphagnum subsecundum
Sphagnum teres
Sphagnum warnstorfi

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
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Anomodon rostratus

5 000
5 000

•

Thuidiaceae

fillérmohafélék
Frost-májmoha
Hübener-májmoha
sörtemohafélék
szőrszerű pintycsőrfogúmoha
tőzegmohafélék
fülecskés tőzegmoha
félgömbfejű tőzegmoha
sárgásbarna tőzegmoha
tömöttágú tőzegmoha
csavart tőzegmoha
keskenylevelű tőzegmoha
rojtos tőzegmoha
Girgensohn-tőzegmoha
Magellan-tőzegmoha
tompalevelű tőzegmoha
csónakos tőzegmoha
lágy tőzegmoha
ötlevélsoros tőzegmoha
karcsú tőzegmoha
óriás-tőzegmoha
berzedt tőzegmoha
halványbarna tőzegmoha
zászlós tőzegmoha
láperdei tőzegmoha
Warnstorf-tőzegmoha
tujamohafélék
csőrös farkaslábmoha

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

A
Rendszertani
kategória
Ricciaceae

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Blechnum spicant
Dryopteridaceae
Dryopteris affinis
Dryopteris carthusiana
Dryopteris cristata
Dryopteris dilatata
Dryopteris expansa

120.

Gymnocarpium robertianum

121.

Gymnocarpium dryopteris

122.
123.
124.
125.
126.
127.

Matteuccia struthiopteris
Polystichum aculeatum
Polystichum braunii
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Woodsia alpina

5 000
10 000
50 000
10 000
10 000

gímpáfrány (gímnyelvĦ fodorka)

5 000

zöld fodorka
bordapáfrányfélék
erdei bordapáfrány
pajzsikafélék
pelyvás pajzsika
szálkás pajzsika
tarajos pajzsika
széles pajzsika
hegyi pajzsika
mirigyes tölgyespáfrány (mirigyes
hármaslevelĦ-páfrány)

5 000

közönséges tölgyespáfrány
(közönséges hármaslevelĦ-páfrány)
struccpáfrány (európai struccpáfrány)
karéjos vesepáfrány
szĘrös vesepáfrány
dárdás vesepáfrány
díszes vesepáfrány
havasi szirtipáfrány
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Blechnaceae

HARASZTOK
fodorkafélék
fekete fodorka
nyugati pikkelypáfrány
forrásfodorka
magyar pikkelypáfrány
mirigyes fodorka

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

•

Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium ceterach
Asplenium fontanum
Asplenium javorkeanum
Asplenium lepidum
Asplenium scolopendrium (syn.:
Phyllitis scolopendrium)
Asplenium viride

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

C
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103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

A
B
Rendszertani
Fokozottan védett faj tudományos
kategória
neve
PTERIDOPHYTA
Aspleniaceae

10 000
10 000
5 000
100 000
5 000
5 000
5 000
5 000
50 000
5 000
10 000
10 000
5 000
10 000

20909

20910

A
Rendszertani
kategória
128.
129.
130.
131.
132.
133.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Woodsia ilvensis
Equisetaceae
Equisetum hyemale
Equisetum sylvaticum
Equisetum variegatum
Lycopodiaceae
Diphasium complanatum (syn.:
Diphasiastrum complanatum,
Lycopodium complanatum)
Diphasium issleri (syn.:
Diphasiastrum issleri, Lycopodium
issleri)
Huperzia selago
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum

134.

135.

Marsileaceae
Marsilea quadrifolia
Ophioglossaceae
Botrychium lunaria
Botrychium matricariifolium
Botrychium multifidum
Botrychium virginianum
Ophioglossum vulgatum
Osmundaceae
Osmunda regalis
Pteridaceae

100 000
5 000
10 000
5 000

közönséges laposkorpafű

10 000

Issler-laposkorpafű

10 000

györgyfű (részegkorpafű)
kígyózó korpafű
kapcsos korpafű
mételyfűfélék
mételyfű (négylevelű mételyfű)
kígyónyelvfélék
kis holdruta
ágas holdruta
sokcimpájú holdruta
virginiai holdruta
kígyónyelv (közönséges kígyónyelv)
királyharasztfélék
királyharaszt (óriás királyharaszt)
szalagpáfrányfélék
tavaszi kérészpáfrány (télipáfrány)

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
100 000
100 000
100 000
5 000
250 000
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10 000

•

Anogramma leptophylla

hegyi szirtipáfrány (északi
szirtipárfány)
zsurlófélék
téli zsurló
erdei zsurló
tarka zsurló
korpafűfélék

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

C

161.
162.
163.
164.
165.
166.

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Salviniaceae
Salvinia natans
Selaginellaceae
Selaginella helvetica
Thelypteridaceae
Oreopteris limbosperma
Phegopteris connectilis
Thelypteris palustris
GYMNOSPERM
ATOPHYTA
Ephedraceae

csikófarkfélék
csikófark (közönséges csikófark)

Ephedra distachya
ANGIOSPERMA
TOPHYTA
Alliaceae

168.
169.
170.

Allium victorialis

173.

Alismataceae
Caldesia parnassifolia
Amaryllidaceae

5 000
10 000
5 000
5 000

100 000

ZÁRVATERMŐK

167.

172.

5 000

NYITVATERMŐK

Allium carinatum
Allium moschatum
Allium paniculatum (syn.: Allium
marginatum)
Allium sphaerocephalon
Allium suaveolens

171.

cselling (déli cselling)
rucaörömfélék
rucaöröm (vízi rucaöröm)
csipkeharasztfélék
hegyi csipkeharaszt
tőzegpáfrányfélék
tölcséres hegyipáfrány
bükkös buglyospáfrány
tőzegpáfrány (mocsári tőzegpáfrány)

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
250 000
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160.

C

•

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Notholaena marantae

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Rendszertani
kategória

hagymafélék
szarvas hagyma
pézsmahagyma

5 000
5 000

bugás hagyma (vöröses hagyma)

10 000

bunkós hagyma
illatos hagyma
győzedelmes hagyma (havasi
hagyma)
hídőrfélék
szíveslevelű-hídőr (lápi szíveslevelűhídőr)
amarilliszfélék

5 000
10 000
50 000

100 000

20911

20912

A
Rendszertani
kategória

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

174.
175.

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Leucojum aestivum
Leucojum vernum
Narcissus radiiflorus (syn.:
Narcissus poeticus subsp.
radiiflorus)
Sternbergia colchiciflora

176.
177.
178.
179.

Anthericaceae

180.

Apiaceae
(Umbelliferae)

Anthericum liliago

nyári tőzike
tavaszi tőzike

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
10 000
5 000

csillagos nárcisz

10 000

vetővirág (apró vetővirág)
homokliliomfélék
fürtös homokliliom

10 000
50 000

ernyősvirágzatúak
Angelica palustris
Anthriscus nitidus
Apium repens
Astrantia major
Bupleurum longifolium
Bupleurum pachnospermum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum hirsutum
Cicuta virosa
Cnidium dubium
Ferula sadleriana
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100 000
5 000
50 000
5 000
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
10 000
250 000
5 000
10 000
5 000
5 000
10 000
50 000
50 000

•

Hydrocotyle vulgaris
Peucedanum arenarium
Peucedanum officinale
Peucedanum palustre
Peucedanum verticillare
Physospermum cornubiense
Pleurospermum austriacum

réti angyalgyökér
havasi turbolya
kúszó zeller
nagy völgycsillag
hosszúlevelű buvákfű
deres buvákfű
aranyos baraboly
szőrös baraboly
gyilkos csomorika
inas gyíkvirág
magyarföldi husáng
gázló (lápi gázló)
homoki kocsord
sziki kocsord
mocsári kocsord
magasszárú kocsord
harangláblevelű dudamag
osztrák borzamag

MAGYAR KÖZLÖNY

181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

C

1

Magyar elnevezés
magyar gurgolya

Vinca herbacea
Araceae
Acorus calamus 1
Asclepiadaceae
Vincetoxicum pannonicum
Asphodelaceae
Asphodelus albus
Asteraceae
(Compositae)

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
100 000

zöldes gurgolya (zöldes kígyókapor)

10 000

keleti békakorsó
keleti tüskemag
magyar nyúlkapor
meténgfélék
pusztai meténg
kontyvirágfélék
kálmos (orvosi kálmos) 1
selyemkórófélék
magyar méreggyilok
genyőtefélék
genyőte (fehér genyőte, királyné
gyertyája)

50 000
5 000
10 000
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213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

Védett faj tudományos neve

Apocynaceae

211.
212.

D

Seseli peucedanoides (syn.: Silaum
peucedanoides)
Sium sisarum
Torilis ucranica
Trinia ramosissima

200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

C

•

199.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Seseli leucospermum

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Rendszertani
kategória

5 000
5 000
100 000
10 000

őszirózsafélék (fészkesvirágzatúak)
Achillea crithmifolia
Achillea horanszkyi
Achillea ochroleuca
Achillea ptarmica
Achillea tuzsonii
Arnica montana 1
Aster amellus

hegyközi cickafark
Horánszky-cickafark
homoki cickafark
kenyérbélcickafark
Tuzson-cickafark
árnika (hegyi árnika)
csillagőszirózsa

1

5 000
100 000
10 000
5 000
100 000
10 000
5 000

Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka.
20913

20914

A
Rendszertani
kategória

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Aster oleifolius

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.

Crepis pannonica

5 000
250 000
5 000
10 000

szürke bogáncs

10 000

horgas bogáncs
szártalan bábakalács
fürtös gyűrűvirág
homoki imola
szirti imola
parókaimola

5 000
5 000
5 000
10 000
50 000
5 000

budai imola

5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
100 000
50 000
50 000
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sáfrányos imola
tarka imola
pécsvidéki aszat
kisfészkű aszat
enyves aszat
öldöklő aszat
csermelyaszat
nizzai zörgőfű
magyar zörgőfű
osztrák zergevirág
magyar zergevirág

5 000

•

Doronicum austriacum
Doronicum hungaricum

gyapjas őszirózsa
fűzlevelű ökörszem
magyar bogáncs

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

Buphthalmum salicifolium
Carduus collinus
Carduus crassifolius subsp. glaucus
(syn.: Carduus glaucus)
Carduus hamulosus
Carlina acaulis
Carpesium abrotanoides
Centaurea arenaria
Centaurea mollis
Centaurea pseudophrygia
Centaurea scabiosa subsp.
sadleriana (syn.: Centaurea
sadleriana)
Centaurea solstitialis
Centaurea triumfettii
Cirsium boujartii
Cirsium brachycephalum
Cirsium erisithales
Cirsium furiens
Cirsium rivulare
Crepis nicaeensis

224.

232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.

D

Aster sedifolius (incl. Aster sedifolius
subsp. canus, Aster sedifolius subsp. réti őszirózsa (pettyegetett őszirózsa)
sedifolius)

220.
221.
222.
223.

C

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

257.

Leucanthemella serotina

258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.

Ligularia sibirica
Petasites albus
Scorzonera humilis
Scorzonera purpurea
Senecio aquaticus
Senecio paludosus

249.

Senecio umbrosus
Serratula lycopifolia
Serratula radiata
Sonchus palustris
Taraxacum serotinum

keleti zergevirág
kék szamárkenyér
homoki szalmagyopár
rezes hölgymál
tátrai hölgymál
Kossuth-hölgymál
keskenylevelű hölgymál
hengeresfészkű peremizs
örménygyökér 1
selymes peremizs
baranyai peremizs
nagyfészkű hangyabogáncs
kisfészkű hangyabogáncs
szőke oroszlánfog
tiszaparti késeimargitvirág (tiszaparti margitvirág)
szibériai hamuvirág
fehér acsalapu
alacsony pozdor
piros pozdor
vízi aggófű
mocsári aggófű
nagy aggófű
fénylő zsoltina
sugaras zsoltina
mocsári csorbóka
kései pitypang
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250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

Doronicum orientale
Echinops ruthenicus
Helichrysum arenarium
Hieracium aurantiacum
Hieracium bupleuroides
Hieracium kossuthianum
Hieracium staticifolium (syn.:
Chlorocrepis staticifolia)
Inula germanica
Inula helenium 1
Inula oculus-christi
Inula spiraeifolia
Jurinea glycacantha
Jurinea mollis
Leontodon incanus

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
50 000
10 000
5 000
10 000
10 000
10 000

•

243.
244.
245.
246.
247.
248.

C

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Rendszertani
kategória

5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
100 000
100 000
10 000
5 000
5 000

20915

20916

A
Rendszertani
kategória

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

269.
270.
271.

Magyar elnevezés

Alnus viridis
Betula pubescens
Boraginaceae
Alkanna tinctoria

279.
280.

Anchusa barrelieri
Anchusa ochroleuca

282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.

Onosma tornense
Onosma visianii
Pulmonaria angustifolia
Brassicaceae
(Cruciferae)

Teleki-virág (pompás Teleki-virág)
narancsszínű aggóvirág
csermelyaggóvirág
hosszúlevelű aggóvirág
homoki bakszakáll
nyírfafélék
havasi éger
molyhos nyír (szőrös nyír)
érdeslevelűek
báránypirosító (homoki
báránypirosító)
kék atracél
vajszínű atracél
piros kígyószisz

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
10 000
50 000
10 000
50 000
5 000
50 000
50 000
5 000
10 000
100 000
50 000

henye kunkor

5 000

gyepes nefelejcs

5 000

sziklai nefelejcs
erdei békaszem
homoki vértő
tornai vértő
borzas vértő
keskenylevelű tüdőfű

50 000
5 000
5 000
250 000
5 000
50 000

keresztesvirágúak
5 000
10 000

2012. évi 128. szám

sulyoktáska (kövi sulyoktáska)
havasi ikravirág

•

Aethionema saxatile
Arabis alpina

MAGYAR KÖZLÖNY

Echium maculatum (syn.: Echium
russicum)
Heliotropium supinum
Myosotis caespitosa (syn.: Myosotis
laxa subsp. caespitosa)
Myosotis stenophylla
Omphalodes scorpioides
Onosma arenaria

281.

291.
292.

Védett faj tudományos neve

Betulaceae

278.

290.

D

Telekia speciosa
Tephroseris aurantiaca
Tephroseris crispa
Tephroseris longifolia (syn: Senecio
ovirensis)
Tragopogon floccosus

272.
273.
274.
275.
276.
277.

C

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Aurinia saxatilis
Cardamine amara
Cardamine glanduligera
Cardamine trifolia
Cardamine waldsteinii
Cardaminopsis petraea
Conringia austriaca
Crambe tataria
Draba lasiocarpa
Erysimum crepidifolium
Erysimum odoratum
Erysimum witmannii subsp.
pallidiflorum

debreceni torma
sziklaiternye (szirti sziklaiternye)
keserű kakukktorma
ikrás fogasír
hármaslevelű kakukktorma
hármaslevelű fogasír
sziklai kövifoszlár
keleti nyilasfű
tátorján (buglyos tátorján)
kövér daravirág
sziklai repcsény
magyar repcsény
halványsárga repcsény

Hesperis matronalis (excl.: Hesperis hölgyestike (kivéve a Vrabélymatronalis subsp. vrabelyiana)
estikét)

306.
307.

D

Hesperis matronalis subsp.
vrabelyiana

Vrabély-estike

308.

Hesperis sylvestris

erdei estike

309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.

Isatis tinctoria
Lunaria annua
Lunaria rediviva
Nasturtium officinale
Sisymbrium polymorphum
Teesdalia nudicaulis
Thlaspi alliaceum
Thlaspi caerulescens
Thlaspi goesingense

festő csülleng
kerti holdviola
erdei holdviola
vízitorma
karcsú zsombor
nyugati rejtőke
hagymaszagú tarsóka
havasalji tarsóka
osztrák tarsóka

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
100 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
50 000
50 000
100 000
10 000
5 000
5 000
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305.

C

•

293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Armoracia macrocarpa

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Rendszertani
kategória

100 000
10 000
100 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
50 000
10 000
10 000
10 000
10 000

20917

20918

A
Rendszertani
kategória

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

319.

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Campanulaceae

322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.

D

Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi
hungaricum)
Thlaspi kovatsii (syn: Thlaspi
kovatsii subsp. schudichii)
Thlaspi montanum

318.

320.
321.

C

Adenophora liliifolia
Asyneuma canescens
Campanula latifolia
Campanula macrostachya
Phyteuma orbiculare
Phyteuma spicatum
Caprifoliaceae
Lonicera caprifolium
Lonicera nigra
Caryophyllaceae

333.
334.
335.

339.

Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri
(incl. Dianthus plumarius subsp.

Schudich-tarsóka

10 000

hegyi tarsóka
harangvirágfélék
csengettyűvirág (illatos
csengettyűvirág)
harangcsillag
széleslevelű harangvirág
hosszúfüzérű harangvirág
gombos varjúköröm
erdei varjúköröm
bodzafélék
jerikói lonc
fekete lonc
szegfűfélék
konkoly (vetési konkoly)

50 000

mátrai madárhúr

250 000
5 000
100 000
100 000
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
10 000

balti szegfű

5 000

Dianthus collinus

dunai szegfű

5 000

Dianthus deltoides

réti szegfű
tartós szegfű
nagy szegfű
Lumnitzer-szegfű (beleértve az
István király-szegfüvet)

Dianthus giganteiformis

5 000
250 000
5 000
100 000
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Dianthus diutinus

10 000

•

336.
337.
338.

Janka-tarsóka (beleértve a magyar
tarsókát)

MAGYAR KÖZLÖNY

Agrostemma githago
Cerastium arvense subsp. matrense
(syn.: Cerastium arvense subsp.
molle)
Dianthus arenarius (syn.: Dianthus
arenarius subsp. borussicus)

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés
korai szegfű
kései szegfű
buglyos szegfű

100 000
5 000
5 000

homoki fátyolvirág

5 000
5 000

344.

Herniaria incana

szürke porcika

345.

Lychnis coronaria
Minuartia frutescens (syn.:
Minuartia hirsuta)

bársonyos kakukkszegfű
magyar kőhúr

5 000

347.

Moehringia muscosa

mohos csitri

5 000

348.

Paronychia cephalotes

ezüstaszott (keskenylevelű
ezüstvirág)

5 000

349.

Scleranthus perennis

évelő szikárka

350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.

Silene borysthenica
Silene bupleuroides
Silene dioica

kisvirágú habszegfű
termetes habszegfű (gór habszegfű)
piros mécsvirág
sárgás habszegfű
sokvirágú habszegfű
berki habszegfű
mocsári csillaghúr
tócsagazfélék
Don-vidéki tócsagaz
libatopfélék
hamvas seprőparéj
szürke poloskamag

346.

Silene flavescens
Silene multiflora
Silene nemoralis
Stellaria palustris
Ceratophyllaceae
Ceratophyllum tanaiticum
Chenopodiaceae
Bassia sedoides
Corispermum canescens
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Dianthus serotinus
Dianthus superbus
Gypsophila arenaria (syn.:
Gypsophila fastigiata)

343.

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

•

340.
341.
342.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve
regis-stephani)
Dianthus plumarius subsp. praecox

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Rendszertani
kategória

10 000

10 000
10 000
10 000
5 000
100 000
5 000
5 000
10 000
50 000
5 000
10 000

20919

20920

A
Rendszertani
kategória
362.
363.
364.
365.
366.

377.

381.
382.

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Colchicaceae
Bulbocodium vernum (incl.
Bulbocodium versicolor)
Colchicum arenarium
Colchicum hungaricum
Convallariaceae
Polygonatum verticillatum
Convolvulaceae
Convolvulus cantabrica
Corylaceae
Carpinus orientalis
Crassulaceae
Jovibarba globifera (incl. Jovibarba
globifera subsp. hirta, Jovibarba
globifera subsp. globifera)
Sedum acre subsp. neglectum
Sedum caespitosum
Sedum hispanicum
Sedum urvillei subsp. hillebrandtii
(syn.: Sedum hillebrandtii)
Sempervivum matricum
(Sempervivum marmoreum auct.
hung.)

fényes poloskamag
pamacslaboda
szikárszik
sziki ballagófű
kikericsfélék

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
5 000
10 000
5 000
5 000

egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág)

250 000

homoki kikerics
magyar kikerics
gyöngyvirágfélék
pávafarkú salamonpecsét
szulákfélék
borzas szulák
mogyorófélék
keleti gyertyán
varjúhájfélék

100 000
100 000
10 000
5 000
50 000

sárga-kövirózsa

5 000

adriai varjúháj
sziki varjúháj
deres varjúháj

5 000
5 000
5 000

homoki varjúháj

5 000

mátrai kövirózsa (rózsás kövirózsa)

10 000

MAGYAR KÖZLÖNY

378.
379.
380.

C

Corispermum nitidum
Krascheninnikovia ceratoides
Petrosimonia triandra
Salsola soda

367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

•
2012. évi 128. szám

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Sempervivum tectorum 2
Cyperaceae

házi kövirózsa (fali kövirózsa) 2
palkafélék
Blysmus compressus
lapos kétsoroskáka
Carex alba
fehér sás
Carex appropinquata
rostostövű sás
Carex bohemica
palkasás
Carex brevicollis
mérges sás
Carex buekii
bánsági sás
Carex buxbaumii
Buxbaum-sás
Carex canescens
szürkés sás
Carex cespitosa
gyepes sás
Carex davalliana
lápi sás
Carex depressa subsp. transsilvanica erdélyi sás
Carex diandra
hengeres sás
Carex echinata
töviskés sás
Carex fritschii
dunántúli sás
Carex hartmanii
északi sás
Carex lasiocarpa
gyapjasmagvú sás
Carex paniculata
bugás sás
Carex repens
kúszó sás
Carex rostrata
csőrös sás
Carex strigosa
borostás sás
Carex umbrosa
árnyéki sás
Eleocharis carniolica
sűrű csetkáka
Eleocharis quinqueflora
gyérvirágú csetkáka
Eleocharis uniglumis
egypelyvás csetkáka

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
5 000
10 000
5 000
10 000
5 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
5 000
10 000
5 000
10 000
5 000
10 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
5 000
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2

C

•

383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Rendszertani
kategória

Kivéve sterilis, termőképtelen alak.
20921

20922

A
Rendszertani
kategória
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Eriophorum angustifolium
Eriophorum gracile
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Rhynchospora alba
Schoenus nigricans
Dioscoreaceae
Tamus communis
Dipsacaceae
Knautia arvensis subsp. kitaibelii

keskenylevelű gyapjúsás
vékony gyapjúsás
széleslevelű gyapjúsás
hüvelyes gyapjúsás
fehér tőzegkáka
kormos csáté
jamszgyökérfélék
pirítógyökér (felfutó pirítógyökér)
mácsonyafélék
Kitaibel-varfű

419.

Knautia dipsacifolia (syn.: Knautia
maxima)

erdei varfű

420.

Scabiosa canescens

szürkés ördögszem

432.

Droseraceae
Aldrovanda vesiculosa
Drosera rotundifolia
Elaeagnaceae
Hippophaë rhamnoides 3
Elatinaceae
Elatine alsinastrum
Elatine hungarica
Elatine hydropiper
Elatine triandra
Ericaceae
Vaccinium oxycoccos (incl.
Vaccinium microcarpum) 1

harmatfűfélék
aldrovanda (lápi aldrovand)
kereklevelű harmatfű
ezüstfafélék
homoktövis (európai homoktövis) 3
látonyafélék
pocsolyalátonya
magyar látonya
csigásmagvú látonya
háromporzós látonya
hangafélék
tőzegáfonya 1

5 000
250 000
10 000
5 000
50 000
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
10 000
10 000

MAGYAR KÖZLÖNY

421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000

•

Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka.
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3

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Vaccinium vitis-idaea 3
Fabaceae
(Papilionaceae)

vörös áfonya 3

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
10 000

pillangósvirágúak
Astragalus asper
Astragalus contortuplicatus
Astragalus dasyanthus
Astragalus exscapus
Astragalus sulcatus
Astragalus varius
Astragalus vesicarius subsp. albidus
Chamaecytisus albus
Chamaecytisus ciliatus (syn.:
Chamaecytisus hirsutus subsp.
ciliatus)

443.

érdes csüdfű
tekert csüdfű
gyapjas csüdfű
szártalan csüdfű
barázdás csüdfű
homoki csüdfű
fehéres csüdfű
fehér törpezanót

5 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
10 000
5 000

pillás törpezanót

5 000

444.

Chamaecytisus heuffelii

Heuffel-törpezanót

5 000

445.
446.
447.
448.

Chamaecytisus rochelii
Coronilla coronata
Coronilla vaginalis
Hippocrepis emerus
Lathyrus lacteus (syn.: Lathyrus
pannonicus subsp. collinus)
Lathyrus linifolius
Lathyrus nissolia

Rochel-törpezanót
sárga koronafürt
terpedt koronafürt
bokros koronafürt

5 000
5 000
10 000
10 000

449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.

Lathyrus pallescens
Lathyrus palustris
Lathyrus pannonicus
Lathyrus pisiformis
Lathyrus transsylvanicus

koloncos lednek
hegyi lednek
kacstalan lednek
sápadt lednek
mocsári lednek
magyar lednek
borsóképű lednek
erdélyi lednek

2012. évi 128. szám

434.

D

•

433.

C

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Rendszertani
kategória

5 000
5 000
5 000
250 000
10 000
10 000
250 000
10 000

20923

20924

A
Rendszertani
kategória

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Lathyrus venetus
Lotus borbasii
Medicago orbicularis
Medicago rigidula
Oxytropis pilosa
Pisum elatius
Securigera elegans
Trifolium ornithopodioides
Trifolium subterraneum
Trifolium vesiculosum
Trigonella gladiata
Vicia biennis
Vicia narbonensis
Vicia oroboides
Vicia sparsiflora
Vicia sylvatica
Fumariaceae
Corydalis intermedia
Gentianaceae
Blackstonia acuminata
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata
Gentiana pneumonanthe
Gentianella amarella
Gentianella austriaca
Gentianopsis ciliata

5 000
10 000
10 000
10 000
50 000
10 000
10 000
10 000
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Geranium sylvaticum

5 000

•

Geraniaceae

tarka lednek
Borbás-kerep
korongos lucerna
keménytövisű lucerna
borzas csajkavirág
magas borsó
nagylevelű tarkakoronafürt
egyvirágú here
földbentermő here
hólyagos here
bakszarvú lepkeszeg
kunsági bükköny
fogaslevelű bükköny
zalai bükköny
pilisi bükköny
ligeti bükköny
füstikefélék
bókoló keltike
tárnicsfélék
kései gyíkpohár
fecsketárnics
Szent László-tárnics
kornistárnics
csinos tárnicska
osztrák tárnicska (hegyi tárnicska)
kései prémestárnics
gólyaorrfélék
erdei gólyaorr

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
5 000
5 000
5 000
5 000
50 000
5 000
50 000
5 000
10 000
50 000
50 000
100 000
5 000
5 000
5 000
5 000

MAGYAR KÖZLÖNY

457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Ribes alpinum
Ribes nigrum 3
Ribes petraeum
Helleboraceae
Aconitum anthora
Aconitum moldavicum
Aconitum variegatum
Aconitum vulparia
Aquilegia nigricans
Aquilegia vulgaris
Cimicifuga europaea
Eranthis hyemalis
Helleborus dumetorum
Helleborus odorus
Helleborus purpurascens
Trollius europaeus
Hemerocallidaceae
Hemerocallis lilio-asphodelus
Hippuridaceae
Hippuris vulgaris
Hyacinthaceae
Muscari botryoides
Ornithogalum brevistylum (syn.:
Ornithogalum pyramidale)

nyúlánk sárma

10 000
10 000
10 000
10 000
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Grossulariaceae

gubóvirágfélék
szívlevelű gubóvirág
ribiszkefélék
havasi ribiszke
fekete ribiszke 3
bérci ribiszke
hunyorfélék
méregölő sisakvirág
kárpáti sisakvirág
karcsú sisakvirág
farkasölő sisakvirág
feketéllő harangláb
közönséges harangláb
büdös poloskavész
téltemető (kikeletnyitó téltemető)
kisvirágú hunyor
illatos hunyor
pirosló hunyor
zergeboglár (közönséges
zergeboglár)
sásliliomfélék
sárga sásliliom
vízilófarkfélék
közönséges vízilófark
jácintfélék
epergyöngyike

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

•

510.

D

Globularia cordifolia

503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.

C

MAGYAR KÖZLÖNY

485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.

A
Rendszertani
kategória
Globulariaceae

5 000
50 000
50 000
5 000
10 000
10 000
100 000
5 000
5 000
10 000
10 000
50 000
100 000
10 000
5 000
5 000

20925

20926

A
Rendszertani
kategória

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

511.
512.
513.

Magyar elnevezés

Hypericaceae
Hypericum barbatum
Hypericum elegans
Hypericum maculatum
Iridaceae
Crocus albiflorus
Crocus heuffelianus
Crocus reticulatus
Crocus tommasinianus
Crocus vittatus
Gladiolus imbricatus
Gladiolus palustris
Iris aphylla subsp. hungarica

őszi csillagvirágok

5 000

nyugati csillagvirág
erdélyi csillagvirág
Speta-csillagvirág
ligeti csillagvirág
orbáncfűfélék
szakállas orbáncfű
karcsú orbáncfű
pettyes orbáncfű
nősziromfélék
fehér sáfrány
kárpáti sáfrány
tarka sáfrány
illír sáfrány
halvány sáfrány
réti kardvirág
mocsári kardvirág
magyar nőszirom

5 000
10 000
10 000
5 000
100 000
10 000
5 000
50 000
10 000
10 000
50 000
50 000
50 000
250 000
100 000

homoki nőszirom

10 000

pázsitos nőszirom
apró nőszirom
szibériai nőszirom
fátyolos nőszirom (korcs nőszirom)

10 000
5 000
10 000
10 000
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Iris arenaria (syn.: Iris humilis
subsp. arenaria)
Iris graminea
Iris pumila
Iris sibirica
Iris spuria

üstökös sárma
csilláros sárma
gömböstermésű sárma

•

533.
534.
535.
536.

Védett faj tudományos neve

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
5 000
5 000
5 000

MAGYAR KÖZLÖNY

532.

D

Ornithogalum pannonicum
Ornithogalum refractum
Ornithogalum sphaerocarpum
Scilla autumnalis agg. (incl.
Prospero elisae, Prospero
paratheticum)
Scilla drunensis
Scilla kladnii
Scilla spetana
Scilla vindobonensis

514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.

C

544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Iris variegata
Juncaceae
Juncus alpinoarticulatus
Juncus maritimus
Juncaginaceae
Triglochin palustre
Lamiaceae
(Labiatae)

tarka nőszirom
szittyófélék
havasi szittyó
tengeri szittyó
kígyófűfélék
mocsári kígyófű

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
5 000
10 000
5 000
5 000
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543.

C

•

537.
538.
539.
540.
541.
542.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Rendszertani
kategória

ajakosok
Ajuga laxmannii
Dracocephalum austriacum
Dracocephalum ruyschiana
Lamium orvala
Micromeria thymifolia
Nepeta parviflora
Phlomis tuberosa
Prunella grandiflora
Salvia nutans
Scutellaria columnae
Stachys alpina
Teucrium scorodonia

Lentibulariaceae
Pinguicula vulgaris
Utricularia bremii
Utricularia minor
Liliaceae

561.

Erythronium dens-canis

562.
563.

Fritillaria meleagris
Gagea bohemica

szennyes ínfű
osztrák sárkányfű
északi sárkányfű
pofók árvacsalán
illír szirtipereszlény
borzas macskamenta
macskahere (gumós macskahere)
nagyvirágú gyíkfű
kónya zsálya
bozontos csukóka
havasi tisztesfű
fenyérgamandor
rencefélék
lápi hízóka
lápi rence
kis rence
liliomfélék
kakasmandikó (európai
kakasmandikó)
mocsári kockásliliom (kotuliliom)
cseh tyúktaréj

50 000
250 000
250 000
50 000
100 000
250 000
5 000
5 000
250 000
5 000
10 000
5 000
100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
5 000
20927

20928

A
Rendszertani
kategória

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Gagea spathacea
Gagea szovitsii
Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum
Lilium martagon
Linaceae
Linum dolomiticum

Lythraceae

Melanthiaceae
Menyanthaceae

Nymphaeaceae
Onagraceae

250 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
50 000
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lenfélék
pilisi len (dolomitlen)
Linum flavum
sárga len
Linum hirsutum
borzas len
Linum tenuifolium
árlevelű len
Linum trigynum
francia len
Radiola linoides
apró csepplen
füzényfélék
Lythrum linifolium
lenlevelű füzény
Lythrum tribracteatum
apró füzény
zászpafélék
Veratrum album
fehér zászpa
vidrafűfélék
Menyanthes trifoliata 1
hármaslevelű vidrafű 1
Nymphoides peltata
tündérfátyol (vízi tündérfátyol)
tündérrózsafélék
Nymphaea alba
fehér tündérrózsa
ligetszépefélék
Chamaenerion dodonaei
vízparti deréce
Circaea alpina
havasi varázslófű
Epilobium palustre
mocsári füzike
Ludwigia palustris
tóalma (közönséges tóalma)
kosborfélék
Anacamptis coriophora (syn.: Orchis poloskaszagú kosbor (poloskaszagú

•

Orchidaceae

fiókás tyúktaréj
pusztai tyúktaréj
tüzes liliom
turbánliliom

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
10 000
10 000
100 000
10 000

MAGYAR KÖZLÖNY

564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

592.
593.

594.
595.

Anacamptis pyramidalis

596.
597.
598.
599.

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Corallorhiza trifida

600.

Cypripedium calceolus

601.

Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata (incl.
Dactylorhiza incarnata subsp.
incarnata, Dactylorhiza incarnata
subsp. haematodes, Dactylorhiza
incarnata subsp. serotina, excl.
Dactylorhiza incarnata subsp.
ochroleuca)

602.

603.
604.
605.

Dactylorhiza incarnata subsp.
ochroleuca
Dactylorhiza lapponica
Dactylorhiza maculata (incl.
Dactylorhiza maculata subsp.

sisakoskosbor)
agár kosbor (agár sisakoskosbor)

10 000

pompás kosbor (pompás
sisakoskosbor)

10 000

mocsári kosbor (mocsári
sisakoskosbor)

10 000

vitézvirág (tornyos sisakoskosbor,
tornyos vitézvirág)
fehér madársisak
kardos madársisak
piros madársisak
erdei korallgyökér
rigópohár (erdei papucskosbor,
Boldogasszony papucsa)
erdei ujjaskosbor
hússzínű ujjaskosbor (beleértve az
"incarnata", "haematodes" és
"serotina" alfajokat, valamint kivéve
a halvány ujjaskosbort)
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Anacamptis morio (syn.: Orchis
morio)
Anacamptis palustris subsp. elegans
(syn.: Orchis laxiflora subsp.
elegans, Orchis elegans)
Anacamptis palustris subsp. palustris
(syn.: Orchis laxiflora subsp.
palustris, Orchis palustris)

•

coriophora)

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Rendszertani
kategória

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
250 000
10 000

10 000

halvány ujjaskosbor

100 000

lappföldi ujjaskosbor

10 000

foltos ujjaskosbor

10 000

20929

20930

A
Rendszertani
kategória

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

608.
609.
610.
612.

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Epipactis bugacensis
Epipactis exilis (syn.: Epipactis
gracilis)
Epipactis futakii
Epipactis helleborine
Epipactis latina
Epipactis leptochila
Epipactis mecsekensis
Epipactis microphylla
Epipactis moravica
Epipactis muelleri
Epipactis neglecta
Epipactis nordeniorum
Epipactis palustris
Epipactis placentina
Epipactis pontica
Epipactis purpurata
Epipactis tallosii
Epipactis voethii

10 000
10 000

zöldike (zöldike ujjaskosbor)

10 000

elbai nőszőfű
vörösbarna nőszőfű (beleértve a
Borbás nőszőfüvet is)
bugaci nőszőfű

50 000

250 000

karcsú nőszőfű

100 000

Futák-nőszőfű
széleslevelű nőszőfű
lazioi nőszőfű
csőrös nőszőfű
mecseki nőszőfű
kislevelű nőszőfű
morva nőszőfű
Müller-nőszőfű
keskenyajkú nőszőfű
Norden-nőszőfű
mocsári nőszőfű
ciklámenlila nőszőfű
pontuszi nőszőfű
ibolyás nőszőfű
Tallós-nőszőfű
Vöth-nőszőfű
levéltelen bajuszvirág
avarvirág (kúszó avarvirág)

50 000
5 000
10 000
10 000
50 000
10 000
50 000
10 000
10 000
50 000
10 000
250 000
10 000
10 000
10 000
10 000
100 000
10 000

10 000
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Goodyera repens

széleslevelű ujjaskosbor
bodzaszagú ujjaskosbor

•

Epipogium aphyllum

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.

D

transylvanica)
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza viridis (syn.:
Coeloglossum viride)
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens (incl. Epipactis
atrorubens subsp. borbasii)

606.
607.

611.

C

Gymnadenia conopsea
Gymnadenia densiflora
Gymnadenia odoratissima
Hammarbya paludosa
Himantoglossum adriaticum
Himantoglossum caprinum
Limodorum abortivum
Liparis loeselii
Neotinea tridentata (syn.: Orchis
tridentata)
Neotinea ustulata (syn.: Orchis
ustulata) (incl. Neotinea ustulata
subsp. ustulata, Neotinea ustulata
subsp. aestivalis)

639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.

Védett faj tudományos neve

Neottia nidus-avis
Neottia ovata (syn.: Listera ovata)
Ophrys apifera
Ophrys bertolonii
Ophrys fuciflora subsp. fuciflora
(syn.: Ophrys holoserica)
Ophrys fuciflora subsp. holubyana
Ophrys insectifera
Ophrys oestrifera (syn.: Ophrys
scolopax)
Ophrys sphegodes
Orchis mascula (incl. Orchis
mascula subsp. signifera)
Orchis militaris

D

E
Természetvédelmi
Magyar elnevezés
érték (Ft)
szúnyoglábú bibircsvirág
10 000
sűrűvirágú bibircsvirág
10 000
illatos bibircsvirág
50 000
tőzegorchidea (fiókás tőzegorchidea)
100 000
adriai sallangvirág
250 000
bíboros sallangvirág
gérbics (ibolyás gérbics)
hagymaburok (lápi hagymaburok)

250 000
10 000
250 000

tarka kosbor (tarka pettyeskosbor)

10 000

sömörös kosbor (sömörös
pettyeskosbor) (beleértve a tavaszi és
nyári virágzású alfajait)

10 000

madárfészek (madárfészekbékakonty)
békakonty (tojásdad békakonty)
méhbangó
Bertoloni-bangó

10 000
250 000
250 000

poszméhbangó

250 000

Holuby-bangó
légybangó

250 000
250 000

szarvas bangó

250 000

pókbangó

100 000
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636.
637.
638.

C

•

631.
632.
633.
634.
635.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Rendszertani
kategória

5 000

füles kosbor

10 000

vitézkosbor

10 000

20931

20932

A
Rendszertani
kategória

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Orchis pallens
Orchis purpurea
Orchis simia
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Spiranthes aestivalis
Spiranthes spiralis

659.
660.
661.
662.
663.
664.

C

Traunsteinera globosa
Orobanchaceae
Orobanche artemisiae-campestris
Orobanche bartlingii
Orobanche caesia
Orobanche coerulescens

Orobanche hederae

667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.

Orobanche nana
Orobanche pancicii
Paeoniaceae
Paeonia officinalis subsp. banatica
Paeonia tenuifolia
Parnassiaceae
Parnassia palustris
Plantaginaceae
Plantago argentea
Plantago maxima
Plantago schwarzenbergiana

10 000
5 000
10 000
10 000
250 000
250 000
10 000
5 000
250 000
10 000
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666.

10 000
10 000
10 000
5 000

•

Orobanche flava

100 000

MAGYAR KÖZLÖNY

665.

sápadt kosbor
bíboros kosbor
majomkosbor
kétlevelű sarkvirág
zöldes sarkvirág
nyári füzértekercs
őszi füzértekercs
gömböskosbor (karcsú
gömböskosbor)
vajvirágfélék (szádorfélék)
üröm-vajvirág (ürömszádor)
Bartling-vajvirág (Bartling-szádor)
deres vajvirág (deres szádor)
kékes vajvirág (kékes szádor)
martilapu-vajvirág (martilapuszádor)
borostyán-vajvirág (borostyánszádor)
apró vajvirág (apró szádor)
varfű-vajvirág (vajfűszádor)
bazsarózsafélék
bánáti bazsarózsa
keleti bazsarózsa
tőzegboglárfélék
fehérmájvirág (mocsári tőzegboglár)
útifűfélék
ezüstös útifű
óriás útifű
erdélyi útifű

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
50 000
10 000
50 000
5 000
10 000
10 000
10 000

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Poaceae
(Gramineae)

682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.

kékgyökérfélék
magas istác

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
10 000

pázsitfűfélék
Calamagrostis phragmitoides (syn.:
Calamagrostis purpurea)
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis stricta
Calamagrostis varia
Elymus elongatus 4
Festuca amethystina
Festuca dalmatica
Festuca wagneri
Helictotrichon compressum (syn.:
Avenula compressa)
Koeleria javorkae
Koeleria majoriflora
Koeleria pyramidata
Poa remota
Poa scabra
Puccinellia peisonis (syn.:
Puccinellia festuciformis subsp.
intermedia)
Scolochloa festucacea
Sesleria albicans
Sesleria heufleriana
Sesleria hungarica (syn.: Sesleria

pirosló nádtippan

10 000

parti nádtippan
lápi nádtippan
tarka nádtippan
magas tarackbúza 4
lila csenkesz
dalmát csenkesz
rákosi csenkesz

10 000
10 000
5 000
5 000
10 000
5 000
10 000

tömött zabfű
Jávorka-fényperje
nagyvirágú fényperje
nyugati fényperje (magas fényperje)
hegyi perje
magyar perje
fertőtavi mézpázsit
északi mocsáricsenkesz
tarka nyúlfarkfű
erdélyi nyúlfarkfű
magyar nyúlfarkfű
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Armeria elongata

681.

4

C

•

680.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

MAGYAR KÖZLÖNY

678.
679.

A
Rendszertani
kategória
Plumbaginaceae

5 000
10 000
5 000
10 000
10 000
5 000
5 000
50 000
5 000
5 000
5 000

Kivéve energetikai célra termesztett és feldolgozott származéka.
20933

20934

A
Rendszertani
kategória

701.

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Polygalaceae
Polygala amarella
Polygala major
Polygonaceae
Persicaria bistorta
Rumex pseudonatronatus
Portulacaceae
Montia fontana subsp.
chondrosperma

716.
Potamogetonaceae

Groenlandia densa
Potamogeton coloratus
Potamogeton obtusifolius

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

budai nyúlfarkfű

5 000

lápi nyúlfarkfű

5 000

homoki árvalányhaj
szálkás árvalányhaj
bozontos árvalányhaj
délvidéki árvalányhaj
pusztai árvalányhaj
csinos árvalányhaj
hosszúlevelű árvalányhaj
pacsirtafűfélék
kisvirágú pacsirtafű
nagy pacsirtafű
keserűfűfélék
kígyógyökerű keserűfű
sziki lórom
porcsinfélék
kis forrásfű
békaszőlőfélék
sűrűlevelű-békaszőlő
színes békaszőlő
tompalevelű békaszőlő

5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
50 000
10 000

MAGYAR KÖZLÖNY

717.
718.
719.
720.

C

heufleriana subsp. hungarica)
Sesleria sadleriana
Sesleria uliginosa (syn.: Sesleria
caerulea)
Stipa borysthenica
Stipa bromoides
Stipa dasyphylla
Stipa eriocaulis
Stipa pennata
Stipa pulcherrima
Stipa tirsa

700.

702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

•
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B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Primula elatior
Primula farinosa
Primula vulgaris
Samolus valerandi
Pyrolaceae
Chimaphila umbellata
Moneses uniflora
Orthilia secunda
Pyrola chlorantha
Pyrola media
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
Ranunculaceae
Adonis vernalis
Adonis volgensis
Anemone sylvestris
Anemone trifolia
Clematis alpina
Clematis integrifolia
Hepatica nobilis

10 000
10 000
5 000
5 000
10 000
250 000
10 000
250 000
5 000
5 000
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Primula auricula

kankalinfélék
nagy gombafű
erdei ciklámen
tengerparti bagolyfű
mocsári békaliliom
berki lizinka
cifra kankalin (medvefül kankalin)
sudár kankalin (sugárkankalin)
lisztes kankalin
szártalan kankalin
sziki árokvirág
körtikefélék
csinos ernyőskörtike
egyvirágú kiskörtike
bókoló gyöngyvirágoskörtike
zöldes körtike
közepes körtike
kis körtike
kereklevelű körtike
boglárkafélék
tavaszi hérics
volgamenti hérics
erdei szellőrózsa
hármaslevelű szellőrózsa
havasi iszalag
réti iszalag
nemes májvirág

•

Androsace maxima
Cyclamen purpurascens
Glaux maritima
Hottonia palustris
Lysimachia nemorum

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.

A
Rendszertani
kategória
Primulaceae

10 000
5 000
5 000
50 000
50 000
5 000
5 000
5 000
250 000
5 000
50 000
10 000
5 000
5 000

20935

20936

A
Rendszertani
kategória
748.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Pulsatilla flavescens (syn.: Pulsatilla
pratensis subsp. hungarica)

749.

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés
magyar kökörcsin

Pulsatilla grandis
Pulsatilla nigricans (syn.: Pulsatilla
pratensis subsp. nigricans)

750.
751.

Pulsatilla patens

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
100 000

leánykökörcsin

10 000

fekete kökörcsin

10 000

tátogó kökörcsin

250 000

752.

Pulsatilla zimmermannii

hegyi kökörcsin

50 000

753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.

Ranunculus fluitans
Ranunculus illyricus
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus lingua
Ranunculus nemorosus
Ranunculus polyphyllus
Ranunculus psilostachys

5 000
5 000
5 000
10 000
10 000
5 000
5 000

760.

Ranunculus strigulosus

761.
762.

Thalictrum aquilegiifolium
Thalictrum foetidum
Thalictrum pseudominus (syn.:
Thalictrum minus subsp.
pseudominus)

úszó víziboglárka
selymes boglárka
sziki boglárka
nádi boglárka
berki boglárka
buglyos boglárka
csőrös boglárka
merevszőrű boglárka (Stevenboglárka)
erdei borkóró
sziklai borkóró

763.
Resedaceae

Reseda inodora
Rosaceae
Alchemilla acutiloba

rezedafélék
szagtalan rezeda
rózsafélék
hegyeskaréjú palástfű

5 000
10 000
5 000

5 000
5 000
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764.
765.
766.
767.

kékes borkóró

10 000

•
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B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

782.
783.

Cotoneaster tomentosus
Crataegus nigra
Geum aleppicum

786.

788.
789.

Magyar elnevezés

Geum rivale
Potentilla palustris (syn.: Comarum
palustre)

csipkéslevelű palástfű
vékonyszárú palástfű
havasi palástfű
hegyi palástfű
magyar palástfű
kecses palástfű
közönséges palástfű 1
hullámoslevelű palástfű
réti palástfű 1
közönséges fanyarka
törpemandula

10 000

bükkös kispárlófű
erdei tündérfürt
szirti madárbirs (piros madárbirs)
fekete madárbirs (beleértve a pannon
madárbirset)
molyhos madárbirs (nagylevelű
madárbirs)
fekete galagonya
hegyi gyömbérgyökér
patakparti gyömbérgyökér (bókoló
gyömbérgyökér)

5 000
5 000
10 000

tőzegeper (tőzegpimpó)
Potentilla patula
Potentilla rupestris

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000

kiterült pimpó
kövi pimpó
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779.
780.
781.

787.

Védett faj tudományos neve
Alchemilla crinita
Alchemilla filicaulis
Alchemilla glabra
Alchemilla glaucescens
Alchemilla hungarica
Alchemilla micans
Alchemilla monticola 1
Alchemilla subcrenata
Alchemilla xanthochlora 1
Amelanchier ovalis
Amygdalus nana (syn.: Prunus
tenella)
Aremonia agrimonioides
Aruncus dioicus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster niger (incl. Cotoneaster
matrensis)

778.

784.
785.

D

•

768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.

C
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A
Rendszertani
kategória

10 000
10 000
100 000
10 000
10 000
100 000
10 000
5 000

20937

20938

A
Rendszertani
kategória
790.
791.
792.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Pyrus magyarica

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
250 000
10 000
10 000

794.

Pyrus nivalis
Rosa pendulina
Rosa villosa (incl.: Rosa sanctiandreae)
Rubus saxatilis

magyar vadkörte
vastaggallyú körte
havasalji rózsa
gyapjas rózsa (beleértve a
szentendrei rózsát)
kövi szeder

795.

Sorbus aria

lisztes berkenye

10 000

796.
797.
798.

Sorbus danubialis
Sorbus domestica
Sorbus graeca
Sorbus hazslinszkyana (Sorbus
austriaca sensu lato)
a lisztes berkenye (Sorbus aria)
közelrokon és átmeneti hibridogén
eredetű állandósult kisfajai
(beleértve az alábbi taxonokat)
Sorbus acutiserratus
Sorbus andreanszkyana
Sorbus adami
Sorbus bakonyensis
Sorbus balatonica
Sorbus barabitsii
Sorbus barthae
Sorbus bodajkensis
Sorbus borosiana
Sorbus budaiana

dunai berkenye
házi berkenye (kerti berkenye)
déli berkenye
Hazslinszky-berkenye (osztrák
berkenye alakkörébe tartozó taxon)
a lisztes berkenye (Sorbus aria)
közelrokon és átmeneti hibridogén
eredetű állandósult kisfajai
(beleértve az alábbi taxonokat)
kőhányási berkenye
Andreánszky-berkenye
Ádám-berkenye
bakonyi berkenye
balatoni berkenye
Barabits-berkenye
Bartha-berkenye
bodajki berkenye
Boros-berkenye
budai berkenye

10 000
10 000
10 000

793.

799.
800.

10 000
10 000

10 000
10 000

MAGYAR KÖZLÖNY
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B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Sorbus thaiszii
Sorbus tobani
Sorbus ulmifolia

2012. évi 128. szám

Sorbus subdanubialis

bükki berkenye
keszthelyi berkenye
Dégen-berkenye
gánti berkenye
Keller-berkenye
Gáyer-berkenye
gerecsei berkenye
Hulják-berkenye
Jávorka-berkenye
Kárpáti-berkenye
nagylevelű berkenye
Májer-berkenye
budai berkenye
dunántúli berkenye
Polgár-berkenye
rövidkaréjú berkenye
Duna-menti berkenye
széleslevelű berkenye
kevéserű berkenye
csákberényi berkenye
Rédl-berkenye
Simonkai-berkenye
Soó-berkenye
közép-dunai berkenye (Duna-vidéki
berkenye)
Thaisz-berkenye
Tobán-berkenye
szillevelű berkenye

•

Sorbus buekkensis
Sorbus decipientiformis
Sorbus degenii
Sorbus dracofolius
Sorbus eugenii-kelleri
Sorbus gayeriana
Sorbus gerecseensis
Sorbus huljakii
Sorbus javorkae
Sorbus karpatii
Sorbus latissima
Sorbus majeri
Sorbus semiincisa
Sorbus pannonica
Sorbus polgariana
Sorbus pseudobakonyensis
Sorbus pseudodanubialis
Sorbus pseudolatifolia
Sorbus pseudosemiincisa
Sorbus pseudovertensis
Sorbus redliana
Sorbus simonkaiana
Sorbus sooi

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Rendszertani
kategória

20939

20940

A
Rendszertani
kategória

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Sorbus vajdae
Sorbus vallerubusensis
Sorbus vertesensis
Sorbus veszpremensis
Sorbus zolyomii
Spiraea crenata
Spiraea media
Spiraea salicifolia
Rubiaceae
Asperula taurina
Galium austriacum
Galium tenuissimum
Ruscaceae
Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum
Rutaceae
Dictamnus albus
Salicaceae
Salix aurita
Salix elaeagnos
Salix myrsinifolia
Salix pentandra
Saxifragaceae
Saxifraga adscendens
Saxifraga paniculata

Vajda-berkenye
szedresvölgyi berkenye
vértesi berkenye
veszprémi berkenye
Zólyomi-berkenye
csipkés gyöngyvessző
szirti gyöngyvessző
fűzlevelű gyöngyvessző
galajfélék (buzérfélék)
olasz müge
osztrák galaj
vékony galaj
csodabogyófélék
szúrós csodabogyó
lónyelvű csodabogyó
rutafélék
kőrislevelű nagyezerjófű
fűzfafélék
füles fűz
parti fűz
feketéllő fűz
babérfűz
kőtörőfűfélék
hegyi kőtörőfű
fürtös kőtörőfű

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

50 000
10 000
10 000
5 000
5 000
10 000
10 000
50 000
5 000
50 000
10 000
10 000
10 000
50 000
10 000
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801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

•
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B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

Scrophularia scopolii

bársonyos görvélyfű

5 000

Scrophularia vernalis

tavaszi görvélyfű
csucsorfélék
krajnai farkasbogyó
békabuzogányfélék
lápi békabuzogány
tamariskafélék
német csermelyciprus
boroszlánfélék
henye boroszlán
babérboroszlán
farkasboroszlán
sulyomfélék
sulyom (csemegesulyom)
csalánfélék
kúszó csalán (lápi csalán)

5 000

Pseudolysimachion spurium

Solanaceae
Scopolia carniolica
Sparganiaceae
Sparganium natans
Tamaricaceae
Myricaria germanica
Thymelaeaceae
Daphne cneorum
Daphne laureola
Daphne mezereum
Trapaceae
Trapa natans
Urticaceae
Urtica kioviensis

100 000
100 000
10 000
5 000
5 000
50 000
50 000
5 000
100 000
10 000
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Linaria biebersteinii
Lindernia procumbens
Melampyrum bihariense
Pedicularis palustris
Pseudolysimachion incanum
Pseudolysimachion longifolium

•

Rhamnus saxatilis

tátogatófélék
rozsdás gyűszűvirág
gyapjas gyűszűvirág
Bieberstein-gyújtoványfű
heverő iszapfű
erdélyi csormolya
posvány kakastaréj
szürke fürtösveronika
hosszúlevelű fürtösveronika
bugás fürtösveronika
sziklai benge

Digitalis ferruginea
Digitalis lanata

832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.

C
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821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.

A
Rendszertani
kategória
Scrophulariaceae

5 000
100 000
10 000
50 000
50 000
10 000
5 000
5 000

20941

20942

848.

A
Rendszertani
kategória
Valerianaceae

C

D

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

macskagyökérfélék
Valeriana officinalis subsp.
sambucifolia
Valeriana simplicifolia
Valeriana tripteris

849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
857.
858.

B
Fokozottan védett faj tudományos
neve

Verbenaceae
Verbena supina
Violaceae
Viola biflora
Viola collina
Viola stagnina
Vitaceae
Vitis sylvestris

bodzalevelű macskagyökér

10 000

éplevelű macskagyökér
hármaslevelű macskagyökér
vasfűfélék
henye vasfű
ibolyafélék
sárga ibolya
dombi ibolya
lápi ibolya
szőlőfélék
ligeti szőlő

10 000
5 000
10 000
50 000
5 000
10 000
50 000

1 Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka.
2 Kivéve sterilis, termőképtelen alak.
3 Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka.
4 Kivéve energetikai célra termesztett és feldolgozott származéka.”

MAGYAR KÖZLÖNY
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MAGYAR KÖZLÖNY

2. melléklet a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelethez
„2. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT ÁLLATOK

•

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

1 MOLLUSCA

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

PUHATESTĥEK

2 BIVALVIA

KAGYLÓK

3

Pseudanodonta complanata

lapos tavikagyló

4

Unio crassus

tompa folyamkagyló

5 GASTROPODA

5 000
10 000

CSIGÁK

6

Amphimelania holandri

szávai vízicsiga

7

Anisus vorticulus

apró fillércsiga (kis lemezcsiga)

5 000

8

Bielzia coerulans
Borysthenia naticina (Valvata
naticina)

kék meztelencsiga

5 000

kúpos kerekszájúcsiga

5 000

9
10
11
12

Bythiospeum hungaricum
(Paladilhia hungarica)
Cellariopsis deubeli (Oxychilus
orientalis)
Cepaea hortensis

magyar vakcsiga

10 000

10 000

keleti kristálycsiga

5 000

kerti csiga

5 000

ligeti csiga

5 000

bánáti csiga

50 000

15

Cepaea nemoralis
Chilostoma banaticum (Drobacia
banatica)
Cochlodina cerata

sima orsócsiga

10 000

16

Cochlodina orthostoma

kis orsócsiga

10 000

17

Discus ruderatus

barna korongcsiga

5 000

18

Ena montana
Fagotia daudebartii (Fagotia
acicularis)

hegyi csavarcsiga

5 000

folyamcsiga

5 000

13
14

19
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A

20943

20944

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

20

Fagotia esperi

pettyescsiga

5 000

21

Helix lutescens

ugarcsiga

5 000

22

Helix pomatia 1

éti csiga

23

Isognomostoma isognomostoma

háromfogú csiga

24

Kovacsia kovacsi (Hygromia
kovacsi)

29

Lozekia transsylvanica (Hygromia
transsylvanica)
Mediterranea depressa (Oxychilus
depressus)
Monachoides vicinus (Perforatella
vicinus)
Oligolimax annularis (Phenacolimax
annularis)
Orcula dolium

30
31

25
26
27
28

1

2 000
10 000

dobozi pikkelyescsiga

100 000

erdélyi pikkelyescsiga

10 000

lapos kristálycsiga

5 000

pikkelyes csiga

5 000

gyĦrĦs üvegcsiga

10 000
5 000

Pagodulina pagodula

pagodacsiga

5 000

Perforatella bidentata

nagyfogú csiga

5 000

32

Perforatella dibothrion

dibothrion-csiga

5 000

33

Petasina unidentata (Trichia
unidentata)

egyfogú szĘrĘscsiga

10 000

34

Pomatias elegans

nyugati ajtóscsiga

10 000

35

Pomatias rivulare

keleti ajtóscsiga

50 000

36

Ruthenica filograna

karcsú orsócsiga

5 000

37

Sadleriana pannonica

tornai patakcsiga

10 000

38

Spelaeodiscus triarius

észak-kárpáti csiga

5 000

39

Theodoxus danubialis

rajzos bödöncsiga

10 000

fekete bödöncsiga

100 000

40

Theodoxus prevostianus

MAGYAR KÖZLÖNY

hordócsiga

•

kivéve az élelmezési célra feldolgozott, valamint konzerv csigahúst, illetĘleg a konyhakész csigahúst, továbbá az üres csigahéjat
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1

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

sávos bödöncsiga

50 000

Trichia lubomirskii

Lubomirski-csiga

5 000

43

Trichia striolata

nagy szĘrĘscsiga

5 000

44

Vertigo angustior

harántfogú törpecsiga

5 000

45

Vertigo moulinsiana

hasas törpecsiga

5 000

46

Vestia gulo

sudár orsócsiga

5 000

47

Vestia turgida

dagadt orsócsiga

10 000

48 ARTHROPODA

ÍZELTLÁBÚAK

49 CRUSTACEA

RÁKOK

50

Astacus astacus

folyami rák

51

Astacus leptodactylus

kecskerák

50 000

52

Austropotamobius torrentium

kövi rák

50 000

53 CHILOPODA
54
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Theodoxus transversalis

42

•

41
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A

50 000

SZÁZLÁBÚAK
Scolopendra cingulata

55 ARANEAE

öves szkolopendra

10 000

PÓKOK

56

Araneus grossus

óriás-keresztespók

5 000

57

Argiope lobata

karéjos keresztespók

5 000

58

Argyroneta aquatica

búvárpók

5 000

59

Atypus affinis

tölgyestorzpók

5 000

60

Atypus muralis

kövi torzpók

5 000

61

Atypus piceus

szurkos torzpók

5 000

62

Dolomedes fimbriatus

szegélyes vidrapók

5 000

63

Dolomedes plantarius

parti vidrapók

5 000

64

Eresus cinnaberinus

bikapók

5 000

65

Lycosa singoriensis

szongáriai cselĘpók

5 000

66

Lycosa vultuosa

pokoli cselĘpók

5 000

20945

20946

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D

E

Magyar elnevezés

Természetvédelmi
érték (Ft)
10 000

67

Nemesia pannonica

magyar aknászpók

68

Tetragnatha reimoseri

farkos állaspók

5 000

69

Tetragnatha shoshone

rejtett állaspók

5 000

70

Tetragnatha striata

nádi állaspók

71

Trebacosa europaea

európai ál-kalózpók

72 INSECTA

5 000
10 000

ROVAROK

73 EPHEMEROPTERA

KÉRÉSZEK

74

Ametropus fragilis

vágotthasú kérész

75

Brachycercus europaeus

rövidhátú paránykérész

5 000

76

Ephemerella mesoleuca

fehérfoltú kérész

5 000

77

karéliai kérész

Eurylophella karelica

5 000

100 000

78

Isonychia ignota

vastagkarmú kérész

10 000

79

Neoephemera maxima

rábai kérész

10 000

80

Oligoneuriella keffermuellerae

Keffermüller-denevérszárnyú-kérész

10 000

81

Oligoneuriella pallida

sápadt denevérszárnyú-kérész

82

Oligoneuriella rhenana

rajnai denevérszárnyú-kérész

10 000

83

Palingenia longicauda

tiszavirág

10 000

84

Polymitarcis virgo

dunavirág

10 000

85 PLECOPTERA

5 000

ÁLKÉRÉSZEK
5 000

Besdolus ventralis

Frivaldszky-álkérész

10 000

88

Brachyptera braueri

Brauer-álkérész

89

Isogenus nubecula

füstös álkérész

5 000

90

Isoptena serricornis

homokásó álkérész

5 000

91

Marthamea vitripennis

folyólakó nagyálkérész

5 000

92

Rhabdiopteryx acuminata

dombvidéki álkérész

5 000

5 000
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díszes nagyálkérész

•

Agnetina elegantula
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86

Rendszertani kategória

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

Magyar elnevezés

Rhabdiopteryx hamulata

Mocsáry-álkérész
Taeniopteryx schoenemundi

95 ODONATA

Schönemund-álkérész

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
100 000
5 000

SZITAKÖTėK
zöld acsa

100 000

97

Anaciaeschna isosceles

lápi acsa

5 000

98

Calopteryx virgo

kisasszony-szitakötĘ

5 000

99

Coenagrion hastulatum

lándzsás légivadász

5 000

100

Coenagrion lunulatum

holdkék légivadász

5 000

101

Coenagrion ornatum

díszes légivadász

102

Coenagrion scitulum

ritka légivadász

103
104

Aeshna viridis
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94
96

D

•

93

B
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A

10 000
5 000

Cordulegaster bidentata

hegyiszitakötĘ

100 000

Cordulegaster heros

kétcsíkos hegyiszitakötĘ (ritka
hegyiszitakötĘ)

100 000

105

Epitheca bimaculata

kétfoltú szitakötĘ

5 000

106

Gomphus vulgatissimus

feketelábú szitakötĘ

5 000

107

Lestes dryas

réti rabló

108

Lestes macrostigma

nagy foltosrabló

5 000
10 000

109

Leucorrhinia caudalis

tócsaszitakötĘ

100 000

110

Leucorrhinia pectoralis

lápi szitakötĘ

100 000

111

Libellula fulva

mocsári szitakötĘ

112

Onychogomphus forcipatus

csermelyszitakötĘ

113

Ophiogomphus cecilia

erdei szitakötĘ

114

Orthetrum brunneum

pataki szitakötĘ

5 000

115

Somatochlora flavomaculata

sárgafoltos szitakötĘ

5 000

116

Stylurus flavipes

sárgás szitakötĘ

50 000

117

Sympetrum depressiusculum

lassú szitakötĘ

5 000

5 000
5 000
50 000

20947

20948

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

118 MANTODEA

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

FOGÓLÁBÚAK

119

Mantis religiosa

120 ORTHOPTERA

imádkozósáska

5 000

EGYENESSZÁRNYÚAK

121

Acrida ungarica

sisakos sáska

50 000

122

Acrotylus longipes

önbeásó sáska

5 000

123

Aiolopus strepens

áttelelĘ sáska

124

Arcyptera fusca

szép hegyisáska

10 000

125

Arcyptera microptera

rövidszárnyú hegyisáska

10 000

126

Calliptamus barbarus

barbársáska

5 000

127

Celes variabilis

változó sáska

5 000

128

Epacromius coerulipes

pannon sáska

5 000

129

Gampsocleis glabra

tĘrös szöcske

5 000

130

Isophya brevipennis (Isophya
camptoxypha)

kárpáti tarsza

10 000

131

5 000

magyar tarsza

100 000

132

Isophya modesta

pusztai tarsza

10 000

133

Isophya modestior

illír tarsza

10 000

134

Isophya pienensis

pienini tarsza

50 000

135

Isophya costata

Stys-tarsza

Isophya stysi

100 000

Leptophyes discoidalis

erdélyi virágszöcske

10 000

137

Locusta migratoria

keleti vándorsáska

10 000

138

Modicogryllus truncatus

déli homlokjegyestücsök

5 000

139

Nemobius sylvestris

erdei tücsök

5 000

Odontopodisma rubripes

vöröslábú hegyisáska

140
141

álolaszsáska

Paracaloptenus caloptenoides

10 000
100 000

bújkáló avarszöcske

10 000

Pholidoptera transsylvanica

erdélyi avarszöcske

50 000
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Pholidoptera littoralis

143

•

142
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136

Rendszertani kategória

B

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve
Podisma pedestris

D
Magyar elnevezés
tarka hegyisáska

Természetvédelmi
érték (Ft)
10 000
100 000

146

Poecilimon fussii

Fuss-pókszöcske

10 000

147

Poecilimon intermedius

keleti pókszöcske

10 000

148

Poecilimon schmidtii

Schmidt-pókszöcske

10 000

149

Polysarcus denticauda

fogasfarkú szöcske

5 000

150

Saga pedo

fĦrészlábú szöcske

50 000

151

Stenobothrus eurasius

eurázsiai rétisáska

50 000

152

Tettigonia caudata

farkos lombszöcske

153 HETEROPTERA

5 000

POLOSKÁK

154

Gerris najas

nagy molnárpoloska

155

Notonecta lutea

sárgapajzsú hanyattúszó-poloska

5 000

156

Odontoscelis hispidula

szĘrös pajzsospoloska

5 000

157

Phyllomorpha laciniata

lándzsás karimáspoloska

5 000

158 AUCHENORRHYNCHA

5 000

SZÍNKABÓCÁK

159

Cicada orni

mannakabóca

5 000

160

Tibicina haematodes

óriás-énekeskabóca

5 000

Porphyrophora polonica

lengyel bíborpajzstetĦ

161 STERNORRCHYNCHA
162

NÖVÉNYTETVEK

163 MECOPTERA

5 000

CSėRÖS ROVAROK

164 Bittacidae
165

Bittacus hageni

kapcsoslábú-csĘrösrovar-félék
Hagen-csĘrösrovar

50 000

166

Bittacus italicus

hosszúlábú csĘrösrovar

10 000

167 NEUROPTERA

RECÉSSZÁRNYÚAK

168 Mantispidae

fogólábú-fátyolka-félék
mediterrán fogólábú-fátyolka

169
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Brunner-pókszöcske

Poecilimon brunneri

E

•

144
145

C
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A

Mantispa aphavexelle

10 000

20949

20950

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

170

Mantispa perla

füstösszárnyú fogólábú-fátyolka

10 000

171

Mantispa styriaca

kétszínĦ fogólábú-fátyolka

50 000

172 Osmylidae

partifátyolka-félék

173

Osmylus fulvicephalus

foltosszárnyú partifátyolka

10 000

175

Acanthaclisis occitanica

hangyalesĘfélék
pusztai hangyalesĘ

10 000

176

Myrmecaelurus punctulatus

kunsági hangyafarkas

10 000

177

Myrmeleon bore

északi hangyalesĘ

50 000

178

Myrmeleon formicarius

erdei hangyalesĘ

10 000

179

Myrmeleon inconspicuus

homoki hangyalesĘ

180

Neuroleon nemausiensis

kis hangyalesĘ

181

Distoleon tetragrammicus

négyfoltos hangyalesĘ

5 000

182

Creoleon plumbeus

rozsdás hangyalesĘ

5 000

183

Megistopus flavicornis

kétfoltos hangyalesĘ

5 000

184

Dendroleon pantherinus

párducfoltos hangyalesĘ

174 Myrmeleontidae

185 Ascalaphidae
186

50 000

rablópillefélék
keleti rablópille

Libelloides macaronius

187 RAPHIDIOPTERA
188

5 000
10 000

100 000

TEVENYAKÚ-FÁTYOLKÁK
Inocellia braueri

5 000

BOGARAK

190 Carabidae

futóbogárfélék
nagy aknásfutó

10 000

192

Acinopus picipes

kis aknásfutó

10 000

193
194

Brachinus bipustulatus
Calomera littoralis

kétfoltos pöfögĘfutó
sziki homokfutrinka

10 000
10 000

195

Calosoma auropunctatum

aranypettyes bábrabló

5 000
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Acinopus ammophilus

•

191
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189 COLEOPTERA

déli kurta-tevenyakú

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

kis bábrabló

Calosoma sycophanta

aranyos bábrabló

5 000

198

Carabus arvensis

sokszínĦ futrinka

10 000

199

Carabus auronitens

aranyfutrinka

10 000

200

Carabus cancellatus

ragyás futrinka

201

Carabus clathratus

szárnyas futrinka

10 000

202

Carabus convexus

selymes futrinka

5 000

203

Carabus coriaceus

bĘrfutrinka

5 000

204

Carabus germarii

dunántúli kékfutrinka

5 000

205

Carabus glabratus

domború futrinka

5 000

Carabus granulatus

mezei futrinka

206
207
208
209

sokbordás futrinka

Carabus hampei
Carabus hortensis

aranypettyes futrinka
magyar futrinka

Carabus hungaricus

5 000

5 000

5 000
100 000
5 000
100 000

210

Carabus intricatus

kék laposfutrinka

211

Carabus irregularis

alhavasi futrinka

10 000

212

Carabus linnei

Linné-futrinka

10 000

213

Carabus marginalis

szegélyes futrinka

50 000

214

Carabus montivagus

balkáni futrinka

10 000

215

Carabus nemoralis

ligeti futrinka

216

dunántúli vízifutrinka

Carabus nodulosus
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Calosoma inquisitor
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•
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A

5 000

5 000
100 000

217

Carabus obsoletus

pompás futrinka

10 000

218

Carabus problematicus

láncos futrinka

10 000

219

Carabus scabriusculus

érdes futrinka

220

Carabus scheidleri

változó futrinka

221

Carabus ulrichii

rezes futrinka

5 000
10 000
5 000

20951

20952

A
Rendszertani kategória
222

B

C

D

E

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

Magyar elnevezés

Természetvédelmi
érték (Ft)

Carabus variolosus

kárpáti vízifutrinka

100 000

223

Carabus violaceus

keleti kékfutrinka

5 000

225

Chlaenius decipiens

zempléni futrinka
azúr bĦzfutó

100 000
10 000

226

Chlaenius festivus

díszes bĦzfutó

10 000

227
228

Chlaenius sulcicollis
Cicindela campestris

szomorú bĦzfutó
mezei homokfutrinka

50 000
5 000

229

Cicindela hybrida

öves homokfutrinka

10 000

230

Cicindela soluta

alföldi homokfutrinka

10 000

231

Cicindela sylvicola

erdei homokfutrinka

10 000

232

Cicindela transversalis

nyugati homokfutrinka

10 000

233

Cychrus attenuatus

sárgalábú cirpelĘfutó

5 000

234
235

Cychrus caraboides
Cylindera arenaria

fekete cirpelĘfutó
parti homokfutrinka

5 000
10 000

236

Cylindera germanica

parlagi homokfutrinka

237

Cymindis miliaris

kékes laposfutó

50 000

238

Dixus clypeatus

nagyfejĦ futó

10 000

239

Duvalius gebhardti

Gebhardt-vakfutinka

50 000

240

Duvalius hungaricus

magyar vakfutinka

50 000

241

Leistus terminatus

vöröslĘ szívnyakúfutó

10 000

242

Ophonus sabulicola

homoki bársonyfutó

10 000

243

Poecilus kekesiensis

hortobágyi gyászfutó

50 000

244

Scarites terricola

vájárfutó

10 000

245

Stenolophus steveni

Steven-turzásfutó

10 000

224

Carabus zawadszkii

fogasvállú állasbogár

10 000
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Omoglymmius germari

•

247

állasbogárfélék
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246 Rhysodidae

5 000

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

kerekvállú állasbogár

Dytiscus latissimus

óriás-csíkbogár

10 000

csíkbogárfélék

250

széles tavicsíkbogár

Graphoderus bilineatus

252 Lucanidae

50 000
100 000

szarvasbogárfélék

253

Aesalus scarabaeoides

szĘrös szarvasbogár

254

Dorcus parallelipipedus

kis szarvasbogár

5 000

255

Platycerus caprea

nagy fémesszarvasbogár

5 000

256

Lucanus cervus

nagy szarvasbogár

257

Platycerus caraboides

kis fémesszarvasbogár

258

Sinodendron cylindricum

tülkös szarvasbogár

Glaresis rufa

vörhenyes csorvány

262

Bolbelasmus unicornis

szarvas álganéjtúró

50 000

263

Lethrus apterus

nagyfejĦ csajkó

10 000

265

Cheironitis ungaricus

magyarföldi ganéjtúró

266

Copris lunaris

közönséges holdszarvú-ganéjtúró

267

Copris umbilicatus

déli holdszarvú-ganéjtúró

50 000

268

Gnorimus variabilis

nyolcpettyes virágbogár

50 000

Oryctes nasicornis

orrszarvúbogár

50 000

remetebogár 2

250 000

259 Glaresidae
261 Geotrupidae

10 000
5 000
10 000
10 000

álganéjtúró-félék

264 Scarabaeidae

ganéjtúrófélék

269
270

5 000

csorványfélék

260

2

Természetvédelmi
érték (Ft)
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Rhysodes sulcatus

249 Dytiscidae
251

Magyar elnevezés

E

•

248

D
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A

Osmoderma eremita2

271

Protaetia aeruginosa

pompás virágbogár

272

Protaetia affinis

smaragdzöld virágbogár

10 000
5 000

5 000
10 000

Nagyfaj. Beleértve az Osmoderna barnabita néven önálló fajként is ismert Osmoderma eremita barnabita alfajt is

20953

20954

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

273

Protaetia fieberi

rezes virágbogár

274

Protaetia lugubris

márványos virágbogár

275

Protaetia ungarica

magyar virágbogár

10 000

276

Scarabaeus pius

jámbor galacsinhajtó

10 000

277

Scarabaeus typhon

óriás-galacsinhajtó

10 000

278 Buprestidae

50 000
5 000

díszbogárfélék
Acmaeodera degener

sárgafoltos zömökdíszbogár

5 000

280

Acmaeoderella mimonti

homoki zömökdíszbogár

5 000

281

Agrilus guerini

Guerin-karcsúdíszbogár

10 000

282

Anthaxia candens

cseresznyefa-virágdíszbogár

10 000

283

Anthaxia hackeri

Hacker-virágdíszbogár

10 000

284

Anthaxia hungarica

magyar virágdíszbogár

10 000

285

Anthaxia plicata

redĘs virágdíszbogár

10 000

286

Anthaxia tuerki

Türk-virágdíszbogár

10 000

287

Capnodis tenebrionis

kökény-tükrösdíszbogár

5 000

288
289
290

Chalcophora mariana
Coraebus fasciatus
Coraebus undatus

nagy fenyvesdíszbogár
szalagos díszbogár
hullámos díszbogár

5 000
10 000
50 000

291

Dicerca aenea

nyárfa-díszbogár

10 000

292

Dicerca alni

égerfa-díszbogár

10 000

293

Dicerca berolinensis

bükkfa-díszbogár

10 000

294

Dicerca furcata

nyírfa-díszbogár

50 000

295

Eurythyrea aurata

aranyos díszbogár

10 000

tölgyfa-díszbogár

100 000

296

Eurythyrea quercus

Arias-díszbogár

10 000

Lamprodila decipiens

nyírfa-tarkadíszbogár

10 000

299

Lamprodila festiva

boróka-tarkadíszbogár

50 000
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Kisanthobia ariasi
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•

297
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279

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

szilfa-tarkadíszbogár

10 000

Lamprodila rutilans

hársfa-tarkadíszbogár

10 000

302 Elmidae

karmosbogárfélék

303

Macronychus quadrituberculatus

négypúpú karmosbogár

50 000

304

Potamophilus acuminatus

nagy karmosbogár

50 000

Otho sphondyloides

vaskos tövisnyakúbogár

305 Eucnemidae

tövisnyakúbogár-félék

306
307 Elateridae

50 000

pattanóbogárfélék

308

Ampedus quadrisignatus

négyfoltos pattanó

50 000

309

Elater ferrugineus

fĦzfapattanó

50 000

Lacon querceus

tarka pikkelyespattanó

310
311

kék pattanó

Limoniscus violaceus

312 Dasytidae
313

Psilothrix femoralis
Dermestoides sanguinicollis

10 000

hengeres szúfarkas

50 000

málnabogárfélék
Xerasia meschniggi

318 Cucujidae
319

pusztai karimásbogár
szúfarkasfélék

316 Byturidae
317

10 000
100 000

karimáslágybogár-félék

314 Cleridae
315

téli zuzmóbogár

50 000

lapbogárfélék
Cucujus cinnaberinus

skarlátbogár

321

Macrosiagon bimaculata

sarkantyús fészekbogár

50 000

322

Ptilophorus dufourii

szürke darázsbogár

50 000

320 Ripiphoridae

325

5 000

darázsbogárfélék

323 Meloidae
324

2012. évi 128. szám

Lamprodila mirifica

301

•

300
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A

hólyaghúzófélék
Hycleus tenerus
Meloe autumnalis

kis hólyaghúzó
Ęszi nünüke

5 000
50 000

20955

20956

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

326

Meloe brevicollis

tar nünüke

10 000

327

Meloe cicatricosus

óriásnünüke

10 000

328

Meloe decorus

díszes nünüke

50 000

329

Meloe hungarus

magyar nünüke

50 000

330

Meloe mediterraneus

déli nünüke

10 000

331

Meloe rufiventris

vöröshasú nünüke

50 000

332

Meloe rugosus

ráncos nünüke

333

Meloe scabriusculus

érdes nünüke

5 000
5 000

334

Meloe tuccius

gödörkés nünüke

50 000

335

Meloe uralensis

uráli nünüke

50 000

336

Meloe variegatus

pompás nünüke

50 000

337

Mylabris pannonica

pannon hólyaghúzó

338

Stenoria apicalis

keskenyfedĘs élĘsdibogár

340

Blaps abbreviata

déli bĦzbogár

10 000

341

Cryphaeus cornutus

szarvas gyászbogár

10 000

342

Hymenalia morio

magyar alkonybogár

50 000

343

Oodescelis melas

alföldi gyászbogár

50 000

344

Oodescelis polita

sima gyászbogár

50 000

345

Pedinus hungaricus

pannóniai gyászbogár

10 000

Platyscelis hungarica

pusztai gyászbogár

10 000

ráncos gyászbogár

100 000

339 Tenebrionidae

gyászbogárfélék

348

Probaticus subrugosus
Tenebrio opacus

349 Pyrochroidae

fogastorkú lisztbogár

10 000

bíborbogárfélék
éger-bíborbogár

351

Schizotus pectinicornis

kis bíborbogár

50 000
5 000
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Agnathus decoratus

•

350
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346
347

5 000
10 000

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

352 Pythidae

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

lapos sárkánybogár

50 000

fogasállúbogár-félék

355

Prostomis mandibularis

356 Cerambycidae

európai fogasállúbogár

50 000

cincérfélék

357

Acanthocinus aedilis

nagy daliáscincér

5 000

358

Aegosoma scabricorne

diófacincér

5 000

359

Agapanthia maculicornis

harangvirágcincér

5 000

360

Agapanthiola leucaspis

magyar zsályacincér

361

Akimerus schaefferi

szilfacincér

362

Aromia moschata

pézsmacincér

363

Calamobius filum

hosszúcsápú szalmacincér

364

Cardoria scutellata

sarlófĦcincér

365

Cerambyx cerdo

nagy hĘscincér

50 000

366

Cerambyx miles

katonás hĘscincér

50 000

367

Cerambyx scopolii

kis hĘscincér

368

Cerambyx welensii

molyhos hĘscincér

369

Chlorophorus hungaricus

magyar darázscincér

370

Clytus tropicus

tölgy-darázscincér

371

Cortodera flavimana

boglárkacincér

372

Cortodera holosericea

selymes cserjecincér

10 000

373

Deroplia genei

keskeny tölgycincér

10 000

Dorcadion decipiens

homoki gyalogcincér

5 000

pusztai gyalogcincér

100 000

374
375

Dorcadion fulvum cervae

376

Dorcadion fulvum fulvum

barna gyalogcincér

377

Ergates faber

ácscincér
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Pytho depressus

354 Prostomidae

•

sárkánybogárfélék

353

MAGYAR KÖZLÖNY

A

5 000
10 000
5 000
5 000
10 000

5 000
50 000
5 000
10 000
5 000

5 000
50 000

20957

20958

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

378

Herophila tristis

selymes alkonycincér

10 000

379

Leiopus punctulatus

feketemintás gesztcincér

10 000

380

Leptura annularis

szalagos karcsúcincér

381

Lioderina linearis

mandulacincér

10 000

382

Morinus funereus

gyászcincér

50 000

383

Musaria argus

árgusszemĦ cincér

10 000

384

Necydalis major

nagy fürkészcincér

50 000

385

Necydalis ulmi

aranyszĘrĦ fürkészcincér

50 000

386

Neodorcadion bilineatum

kétsávos földicincér

5 000

387

Oberea euphorbiae

magyar kutyatejcincér

5 000

388

Oberea pedemontana

varjútöviscincér

10 000

389

Pilemia hirsutula

macskaherecincér

10 000

390

atracélcincér

Pilemia tigrina

5 000

100 000

391

Pronocera angusta

keskeny luccincér

392

Purpuricenus budensis

bíborcincér

393

Purpuricenus globulicollis

kerekpajzsú vércincér

10 000

394

Purpuricenus kaehleri

hosszúcsápú vércincér

10 000

395

Rhamnusium bicolor

kétszínĦ nyárfacincér

396

Ropalopus insubricus

kékeszöld facincér

10 000

397

Ropalopus ungaricus

magyar facincér

10 000

398

Ropalopus varini

vöröscombú facincér

10 000

399

Rosalia alpina

havasi cincér

50 000

400

Saperda similis

kecskefĦzcincér

50 000

401

Saperda octopunctata

nyolcpontos cincér

10 000

402

Saperda perforata

díszes nyárfacincér

10 000

403

Saperda punctata

pettyes szilcincér

10 000

10 000
5 000

5 000
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Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

létracincér

Semanotus russicus

borókacincér

5 000

406

Theophilea subcylindricollis

hengeres szalmacincér

5 000

407

Trichoferus pallidus

sápadt éjicincér

5 000

408

Vadonia steveni

alföldi virágcincér

5 000

409

Xylotrechus pantherinus

párducfoltos darázscincér

5 000

410 Chrysomelidae

10 000

levélbogárfélék

411

Macroplea mutica

balatoni hínárbogár

412

Tituboea macropus

dárdahere-zsákhordóbogár

413 Curculionidae

50 000
5 000

ormányosbogár-félék

414

Brachysomus mihoki

bakonyi gyepormányos

10 000

415

Camptorrhinus simplex

sima holttettetĘs-ormányos

10 000

416

Camptorrhinus statua

bordás holttettetĘs-ormányos

10 000

417

Gasterocercus depressirostris

laposorrú ormányos

10 000

418

Herpes porcellus

bütyköshátú ormányos

50 000

419

Otiorhynchus roubali

Roubal-gyalogormányos

50 000

420 TRICHOPTERA

TEGZESEK

421

Apatania muliebris

páratlan alpesitegzes

50 000

422

Ceraclea nigronervosa

szürke hosszúcsápú-tegzes

10 000

423
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Saperda scalaris

405

•

404
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A

nyugati Ęszitegzes 3

Chaetopteryx rugulosa3

100 000

424

Drusus trifidus

karsztforrástegzes

10 000

425

Limnephilus elegans

elegáns mocsáritegzes

10 000

426

Melampophylax nepos

kárpáti forrástegzes

5 000

427

Oligotricha striata

lomha lápipozdorján

50 000

3

Nagyfaj. Beleértve a Chaetopteryx rugulosa rugulosa néven, illetve a Chaetopteryx rugulosa mecsekensis (mecseki Ęszitegzes, korábbbi nevén Chaetopteryx schmidi mecsekensis) néven
ismert alfajokat is

20959

20960

A
Rendszertani kategória
428

B

C

D

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

Magyar elnevezés

Platyphylax frauenfeldi

drávai tegzes

429

Plectrocnemia minima

balkáni pálcástegzes

430

Rhyacophila hirticornis

márványos örvénytegzes

431 LEPIDOPTERA

LEPKÉK

432 Hepialidae

gyökérrágólepke-félék

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
100 000
10 000
5 000

433

Pharmacis fusconebulosus

északi gyökérrágólepke

10 000

434

Triodia amasina

balkáni gyökérrágólepke

10 000

435 Cossidae
436

farontólepke-félék
sztyeplepke

Catopta thrips

437

Lamellocossus terebrus

438 Glyphipterigidae
439

nyárfarontólepke

250 000
10 000

szakállasmolyfélék
budai szakállasmoly

Glyphipterix loricatella

440 Zygaenidae

100 000

csüngĘlepkefélék

441

Adscita geryon

ritka fémlepke

5 000

442

Jordanita graeca

görög fémlepke

5 000

Zygaena fausta

nyugati csüngĘlepke

443
444

vörös csüngĘlepke

Zygaena laeta

445 Coleophoridae
446

10 000
100 000

zsákhordómoly-félék
Coleophora hungariae

5 000

üvegszárnyúlepke-félék

448

Chamaesphecia colpiformis

délvidéki szitkár

5 000

449

Chamaesphecia hungarica

magyar szitkár

5 000

450

Chamaesphecia palustris

mocsári szitkár

5 000

451

Synansphecia affinis

napvirágszitkár

5 000

452 Tortricidae

magyar tölgymakkmoly

10 000

2012. évi 128. szám

Pammene querceti

•

453

sodrómolyfélék
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447 Aegeriidae

magyar zsákosmoly

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

454 Pyraustidae

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

•

tĦzmolyfélék
Algedonia luctualis

fehérfoltos kormosmoly

456

Ostrinia palustralis

mocsári tĦzmoly

457

Palmitia massilialis

cifra fényilonca

458

Reskovitsia alborivularis

keleti kormosmoly

460

Agdistis intermedia

magyar egytollúmoly

461

Calyciphora xanthodactyla

hangyabogáncs-tollasmoly

463

Eriogaster catax

sárga gyapjasszövĘ

50 000

464

Eriogaster lanestris

tavaszi gyapjasszövĘ

10 000

465

Eriogaster rimicola

vörhenyes gyapjasszövĘ

10 000

466

Phyllodesma ilicifolia

cserlevélpohók

10 000

468

Lemonia dumi

sávos pohók

10 000

469

Lemonia taraxaci

pitypangszövĘ

10 000

5 000
5 000
50 000

tollasmolyfélék

462 Lasiocampidae

10 000
5 000

szövĘfélék

467 Lemoniidae

ĘsziszövĘfélék

470 Endromidae
471

10 000

tarkaszövĘfélék
Endromis versicolora

472 Sphingidae

tarkaszövĘ

5 000

szenderfélék

473

Acherontia atropos

halálfejes lepke

474

Marumba quercus

tölgyfaszender

10 000

475

Hemaris fuciformis

dongószender

10 000

476

Hemaris tityus

pöszörszender

10 000

477

Proserpinus proserpina

törpeszender

50 000

478

Hyles galii

galajszender

5 000

479 Saturniidae

2012. évi 128. szám

455

459 Pterophoridae

MAGYAR KÖZLÖNY

A

10 000

pávaszemesszövĘ-félék

20961

20962

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

480

Saturnia pavonia

kis pávaszem

10 000

481

Saturnia spini

közepes pávaszem

50 000

482

Saturnia pyri

nagy pávaszem

50 000

483

Aglia tau

t-betĦs pávaszem

484 Geometridae

5 000

araszolófélék

485

Archiearis parthenias

nagy nappaliaraszoló

486

Archiearis notha

vörhenyes nappaliaraszoló

5 000

487

Archiearis puella

kis nappaliaraszoló (kis
tavasziaraszoló)

5 000

488

Orthostixis cribraria

pettyes fehéraraszoló

489

Epirranthis diversata

rezgĘnyár-araszoló

50 000

490

Eucrostes indigenata

homoki zöldaraszoló

10 000

491

Scopula nemoraria

ligeti sávosaraszoló

10 000

492

Euphya scripturata (Camptogramma
vonalkás hegyiaraszoló
scripturata)

493

10 000

50 000

10 000

bükki hegyiaraszoló

100 000

494

Entephria caesiata

szürke hegyiaraszoló

10 000

495

Larentia clavaria

nagy mályvaaraszoló

496

Coenocalpe lapidata

csipkés iszalagaraszoló

10 000

497

Rheumaptera undulata (Hydria
undulata)

hullámvonalas araszoló

5 000

498

Mesotype didymata

sötétfoltos araszoló

50 000

499

Perizoma minorata

szemvidító araszoló

10 000

500

Gagitodes sagittata (Perizoma
sagittata)

nyílfoltos tarkaaraszoló

10 000

501

Eupithecia actaeata

békabogyó-törpearaszoló

10 000

Entephria cyanata

5 000
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Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

hangyabogáncs-törpearaszoló

Eupithecia denticulata

sárgásszürke törpearaszoló

504

Chesias legatella

szürkés zanótaraszoló

505

Chesias rufata

vöröses zanótaraszoló

10 000

506

Odezia atrata

fekete araszoló

10 000

507

Schistostege decussata

hálós rétiaraszoló

50 000

508

Discoloxia blomeri

szilfaaraszoló

10 000

509

Hydrelia sylvata

havasi lápiaraszoló

Acasis appensata

békabogyó-araszoló

10 000

füstös Ęsziaraszoló

100 000

510
511

Lignyoptera fumidaria

512

Ennomos quercarius

molyhostölgy-levélaraszoló

5 000
5 000
10 000

5 000

5 000

513

Chondrosoma fiduciarium

magyar Ęsziaraszoló

100 000

514

Erannis ankeraria

Anker-araszoló

100 000

515

Paraboarmia viertlii

magyar faaraszoló

5 000

516

Peribatodes umbraria

fagyal-faaraszoló

5 000

517

Arichanna melanaria

tĘzegáfonya-araszoló

10 000

518

Eumannia lepraria

sávos zuzmóaraszoló

10 000

519

csüngĘaraszoló

Phyllometra culminaria
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Eupithecia graphata

503

•

502

MAGYAR KÖZLÖNY

A

100 000

520

Odontognophos dumetatus

csücskös sziklaaraszoló

521

Charissa intermedia

változó sziklaaraszoló

522

Charissa pullata

mészkĘ-sziklaaraszoló

5 000

523

Charissa ambiguata

havasi sziklaaraszoló

10 000

524

Charissa variegata

tarka sziklaaraszoló

50 000

525

Chariaspilates formosarius

pompás lápiaraszoló (lápi
tarkaaraszoló)

10 000

526

Dyscia conspersaria

sziklaüröm-araszoló

5 000
50 000

5 000

20963

20964

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

527

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

Perconia strigillaria

fehérszárnyú aranyaraszoló

529

Dicranura ulmi

szilfa-púposszövĘ

530

Furcula bicuspis

apáca-púposszövĘ

531

Leucodonta bicoloria

aranyfoltos púposszövĘ

10 000

Drymonia velitaris

hegyi púposszövĘ

10 000

528 Notodontidae

10 000

púposszövĘfélék

532

5 000
5 000

534

Pheosia gnoma

ritka púposszövĘ (kormos
púposszövĘ)
nyírfa-púposszövĘ

535

Odontosia carmelita

barátka-púposszövĘ

10 000

536

Phalera bucephaloides

magyar púposszövĘ (sárgaholdas
púposszövĘ)

10 000

533

Notodonta torva

537 Noctuidae

10 000
5 000

bagolylepkefélék

538

Hypenodes pannonica

pannon karcsúbagoly (lápi
karcsúbagoly)

539

Idia calvaria

sárgafoltú kuszabagoly

5 000

540

Polypogon gryphalis

láperdei karcsúbagoly

5 000

541

Odice arcuinna

réti törpebagoly

10 000

542

Eublemma rosea

rózsaszínĦ törpebagoly

50 000

magyar gyopárbagoly

250 000

Eublemma pannonica
Metachrostis dardouini

palakék törpebagoly

10 000

545

Ocneria rubea

rĘt gyapjaslepke

10 000

546

Ocnogyna parasita

csonkaszárnyú medvelepke

50 000

547

Diaphora luctuosa
Epatolmis luctifera (Phragmatobia
luctifera)
Arctia festiva

gyászos medvelepke

50 000

füstös medvelepke

50 000

díszes medvelepke

10 000

548
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549

•

544

MAGYAR KÖZLÖNY

543

50 000

Rendszertani kategória

D

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

Magyar elnevezés

Pericallia matronula

óriás-medvelepke
Parasemia plantaginis

útifĦ-medvelepke
Metelka-medvelepke

Rhyparioides metelkanus

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
100 000
10 000
250 000

553

Euplagia quadripunctaria

csíkos medvelepke

5 000

554

Tyria jacobaeae

jakabfĦ-lepke

5 000

555

Coscinia cribraria

pettyes molyszövĘ

10 000

556

Nudaria mundana

csupasz medvelepke

10 000

557

Paidia rica

májmoha-medvelepke

10 000

Lygephila ludicra

keskenyszárnyú csüdfĦbagoly

558
559

Arytrura musculus
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551
552

C

•

550

B
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A

50 000

keleti lápibagoly

250 000

560

Catocala conversa

füstös övesbagoly

10 000

561

Catocala diversa (Ephesia diversa)

kĘrisfa-övesbagoly

10 000

562

Catocala fraxini

kék övesbagoly

5 000

563

Catocala dilecta (Astiotes dilecta)

nagy övesbagoly

10 000

564

Abrostola agnorista

sziklalakó csalánbagoly

10 000

565

Diachrysia chryson
Diachrysia zosimi

50 000

567

Diachrysia nadeja

nagyfoltú aranybagoly
vérfĦ-aranybagoly (nemes
aranybagoly)
szélessávú aranybagoly

50 000

566

568

Euchalcia variabilis

sisakvirág-aranybagoly

10 000

569

Euchalcia modestoides

zöld aranybagoly

10 000

570

Polychrysia moneta

szélesszárnyú aranybagoly

50 000

571

Panchrysia deaurata

pompás aranybagoly

50 000

572

Lamprotes c-aureum

c-betĦs aranybagoly

50 000

573

Autographa jota

i-betĦs aranybagoly

10 000

574

Autographa bractea

aranyfoltú aranybagoly

10 000

575

Apaustis rupicola

szirti törpebagoly

10 000

50 000

20965

20966

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

576

Mesotrosta signalis

fehérjegyĦ törpebagoly

577

Shargacucullia thapsiphaga

fakó csuklyásbagoly

578

Shargacucullia gozmanyi

Gozmány-csuklyásbagoly

579

Shargacucullia prenanthis

tavaszigörvélyfĦ-csuklyásbagoly

580

Cucullia scopariae

seprĘsüröm-csuklyásbagoly

581

díszes csuklyásbagoly

Cucullia formosa

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
50 000
5 000
10 000
5 000
10 000
100 000

582

Cucullia argentea

ezüstfoltos csuklyásbagoly

10 000

583

Cucullia gnaphalii

aranyvesszĘ-csuklyásbagoly

50 000

584

Cucullia lucifuga

hamvas csuklyásbagoly

10 000

585

Cucullia balsamitae

homoki-csuklyásbagoly

10 000

586

Cucullia campanulae

harangvirág-csuklyásbagoly

50 000

587

Cucullia chamomillae

székfĦ-csuklyásbagoly

5 000

vértesi csuklyásbagoly

100 000

588

Cucullia mixta
Cucullia xeranthemi

vasvirág-csuklyásbagoly

10 000

590

Cucullia tanaceti

vonalkás csuklyásbagoly

5 000

591

Cucullia dracunculi

lilásszürke csuklyásbagoly

50 000

592

Cucullia asteris

Ęszirózsa-csuklyásbagoly

5 000

Epimecia ustula

ördögszem-apróbagoly

50 000

Amphipyra cinnamomea (Pyrois
cinnamomea)

ritka fahéjbagoly

10 000

593
594

Pyrrhia purpurina

ezerjófĦbagoly

598

Schinia cardui

keserĦgyökér-nappalibagoly

5 000

599

Schinia cognata

nyúlparéj-nappalibagoly

5 000

600

Methorasa latreillei

gyöngypettyes bagoly

100 000
10 000
50 000

10 000
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Periphanes delphinii

597

Asteroscopus syriacus

•

596

magyar Ęszi-fésĦsbagoly (Kovácsbundásbagoly)
szarkalábbagoly

595

MAGYAR KÖZLÖNY

589

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

platina-vacakbagoly (ezüstös
apróbagoly)

5 000

602

Mormo maura

gyászbagoly

5 000

Phlogophora scita

halványzöld csipkésbagoly

603
604
605
606

nagyfoltú bagoly

Oxytripia orbiculosa
Staurophora celsia

buckabagoly
nagy szikibagoly

Gortyna borelii

10 000
250 000
5 000
250 000

607

Hydraecia petasitis

nagy vízibagoly

5 000

608

törékeny lápibagoly

5 000

óriás-szürkebagoly

10 000

610

Amphipoea lucens
Fabula zollikoferi (Luperina
zollikoferi)
Phragmatiphila nexa

lángszínĦ nádibagoly

50 000

611

Oria musculosa

szalmasárga búzabagoly

10 000

612

Photedes captiuncula

hegyi törpebagoly

50 000

613

Apamea platinea

platina-dudvabagoly

10 000

614

Apamea syriaca

Tallós-dudvabagoly

615

Enargia abluta

fakó nyárfabagoly

10 000

616

Atethmia ambusta

körtebagoly

10 000

617

Lithophane semibrunnea

keskenyszárnyú fabagoly

5 000

618

Orbona fragariae

óriás-télibagoly

5 000

619

Spudaea ruticilla

tölgyfa-Ęszibagoly

620

Rileyiana fovea

zörgĘbagoly

621

Scotochrosta pulla

sötét Ęszibagoly

622

Dichonia aeruginea

hamvas tölgybagoly

609

623

villányi télibagoly

Polymixis rufocincta

2012. évi 128. szám

Caradrina gilva (Eremodrina gilva)

•

601
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A

5 000

5 000
10 000
5 000
10 000
100 000

624

Anarta myrtilli

csarabbagoly

50 000

625

Saragossa porosa

sziki ürömbagoly

50 000

20967

20968

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D

E

Magyar elnevezés

Természetvédelmi
érték (Ft)

626

Saragossa implexa

ázsiai szegfĦbagoly

10 000

627

Hyssia cavernosa

feketejegyĦ rétibagoly

10 000

628

magyar tavaszi-fésĦsbagoly (magyar
barkabagoly)

Dioszeghyana schmidtii

100 000

629

Actebia praecox

homoki zöldbagoly

10 000

630

Actebia fugax (Parexarnis fugax)

pusztai földibagoly

10 000

631

Dichagyris musiva

szegélyes földibagoly

10 000

632

Dichagyris candelisequa

szigonyos földibagoly

10 000

633

Euxoa distinguenda

keleti földibagoly

10 000

634

Euxoa vitta

dolomit-földibagoly

50 000

635

Euxoa hastifera

fehérsávos földibagoly

636

Euxoa birivia

ezüstös földibagoly

10 000

637

Euxoa decora

selymes földibagoly

10 000

638

Diarsia dahlii

barnáspiros földibagoly

639

Lycophotia porphyrea

porfírbagoly

10 000

640

Chersotis fimbriola

kökörcsinvirág-földibagoly

50 000

641

Chersotis cuprea

rézfényĦ földibagoly

10 000

642

Divaena haywardi

Hayward-sárgafĦbagoly

10 000

643

Xestia sexstrigata

hatcsíkú földibagoly

10 000

644

Naenia typica

hálózatos sóskabagoly

5 000

5 000

busalepkefélék
Carcharodus lavatherae

tisztesfĦ-busalepke

50 000

647

Heteropterus morpheus

tükrös busalepke

10 000

648

Spialia orbifer

törpebusalepke

10 000

649

Spialia sertorius

lápi busalepke (nyugati
törpebusalepke)

10 000

•

646
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645 Hesperiidae

5 000
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Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

hegyi busalepke

10 000

Pyrgus serratulae

homályos busalepke

10 000

652

Thymelicus acteon

csíkos busalepke

10 000

654

Zerynthia polyxena

farkasalmalepke

50 000

655

Parnassius mnemosyne

kis apollólepke

50 000

656

Iphiclides podalirius

kardoslepke

10 000

657

Papilio machaon

fecskefarkú lepke

10 000

653 Papilionidae

pillangófélék

658 Pieridae
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Pyrgus alveus

651

•

650
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A

fehérlepkefélék

659

Colias chrysotheme

dolomit-kéneslepke

100 000

660

Colias myrmidone

narancsszínĦ kéneslepke
(narancslepke)

100 000

661

Gonepteryx rhamni

citromlepke

662

Leptidea morsei

keleti mustárlepke

663

Pieris mannii

magyar fehérlepke

50 000

664

Pieris ergane

sziklai fehérlepke

50 000

665

Pieris bryoniae

hegyi fehérlepke

50 000

666 Lycaenidae

5 000
50 000

boglárkalepke-félék

667

Lycaena dispar

nagy tĦzlepke

668

Lycaena thersamon

kis tĦzlepke

10 000

669

Lycaena hippothoe

havasi tĦzlepke

50 000

670

Lycaena alciphron

ibolyás tĦzlepke

10 000

671

Neozephyrus quercus

tölgyfalepke

672
673

Thecla betulae
Satyrium w-album

nyírfa-csücsköslepke
szilfa-csücsköslepke

674

Satyrium pruni

szilvafa-csücsköslepke

5 000

675

Satyrium spini

kökény-csücsköslepke

10 000

50 000

5 000
5 000
10 000

20969

20970

A
Rendszertani kategória

B

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

Satyrium ilicis

tölgyfa-csücsköslepke

10 000

677

Cupido osiris

hegyi törpeboglárka

50 000

678

Cupido alcetas (Everes alcetas)

palakék boglárka

5 000

679

Cupido decolorata (Everes
decolorata)

fakó boglárka

5 000

680

Pseudophilotes schiffermuelleri

apró boglárka

10 000

681

Scoliantides orion

szemes boglárka

5 000

magyar boglárka

250 000

Jolana iolas

683
684

nagyszemes boglárka
Glaucopsyche alexis
Maculinea alcon (Phengaris alcon) 4 szürkés hangyaboglárka 4

5 000
50 000

685

Maculinea arion (Phengaris arion) 5 nagyfoltú hangyaboglárka 5

50 000

686

Maculinea nausithous (Phengaris
nausithous)
Maculinea teleius (Phengaris
teleius)
Plebejus idas

687
688
689

sötét hangyaboglárka
(zanótboglárka)

50 000

vérfĦ-hangyaboglárka

50 000

északi boglárka

10 000

fóti boglárka

Plebejus sephirus

100 000

690

Aricia agestis

szerecsenboglárka

691

Aricia artaxerxes

bükki szerecsenboglárka

50 000

692

Aricia eumedon

gólyaorr-boglárka

10 000

693

Polyommatus thersites

ibolyaszín boglárka

10 000

694

Polyommatus dorylas

fénylĘ boglárka

5 000

csíkos boglárka

100 000

Polyommatus damon

5 000

696

Polyommatus admetus

bundás boglárka

10 000

697

Polyommatus amandus

csillogó boglárka

10 000

MAGYAR KÖZLÖNY

695

•

Nagyfaj. Beleértve a Maculinea rebeli (karszti hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea alcon xerophila alfajt is
Nagyfaj. Beleértve a Maculinea ligurica (türkiz hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea arion ligurica alfajt is
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5

D

676

682

4

C

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

698 Nymphalidae

Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

csĘröslepke
nagy nyárfalepke

5 000
100 000

701

Limenitis camilla

kis lonclepke

10 000

702

Limenitis reducta

kék lonclepke

50 000

703

Neptis rivularis

nagy fehérsávoslepke

10 000

704
705

Neptis sappho
Argynnis paphia

kis fehérsávoslepke
nagy gyöngyházlepke

10 000
5 000

706

Argynnis laodice

keleti gyöngyházlepke

50 000

707

Argynnis pandora

zöldes gyöngyházlepke

5 000

708

Argynnis niobe

ibolya-gyöngyházlepke

10 000

709

Brenthis daphne

málna-gyöngyházlepke

710

Brenthis ino

lápi gyöngyházlepke

711

Brenthis hecate

rozsdaszínĦ gyöngyházlepke

712

Boloria euphrosyne

árvácska-gyöngyházlepke

5 000
50 000
5 000
5 000

713

Boloria selene

fakó gyöngyházlepke

10 000

714

Apatura ilia

kis színjátszólepke

10 000

Apatura iris

nagy színjátszólepke

715
716

magyar színjátszólepke

Apatura metis
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Libythea celtis
Limenitis populi

•

tarkalepkefélék

699
700

D
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A

50 000
100 000

717

Euphydryas aurinia

lápi tarkalepke

718

Euphydryas maturna

díszes tarkalepke

50 000

719

Melitaea diamina

kockás tarkalepke

10 000

720

Melitaea ornata

magyar tarkalepke

50 000

721

Melitaea trivia

kis tarkalepke

722

Melitaea aurelia

recés tarkalepke

10 000

723

Melitaea britomartis

barnás tarkalepke

10 000

50 000

5 000

20971

20972

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

724

Nymphalis io (Inachis io)

725

Nymphalis urticae (Aglais urticae)

kis rókalepke

50 000

726

Nymphalis polychloros

nagy rókalepke

10 000

727

Nymphalis xanthomelas

vörös rókalepke

50 000

728

Nymphalis vau-album

l-betĦs rókalepke

50 000

729

Nymphalis antiopa

gyászlepke

50 000

730

Nymphalis c-album (Polygonia calbum)

c-betĦs lepke

Vanessa atalanta

atalantalepke

731
732
734

sápadt szemeslepke

Lopinga achine

733

nappali pávaszem

Pyronia tithonus

kis ökörszemlepke
ezüstsávos szénalepke

Coenonympha oedippus

5 000

5 000
5 000
100 000
10 000
250 000

735

Hyponephele lycaon

erdei ökörszemlepke

50 000

736

Hyponephele lupina

homoki ökörszemlepke

50 000

737

Erebia ligea

fehércsíkú szerecsenlepke

10 000

738

Erebia medusa

tavaszi szerecsenlepke

739

Erebia aethiops

közönséges szerecsenlepke

740

Hipparchia semele

barna szemeslepke

10 000

741

Hipparchia statilinus

homoki szemeslepke

10 000

742

Arethusana arethusa

közönséges szemeslepke

743

Chazara briseis

tarka szemeslepke

745

KÉTSZÁRNYÚAK
Sphyracephala europaea

746 HYMENOPTERA
747

európai nyelesszemĦ-légy

10 000

HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK
pompás útonállódarázs
délvidéki poszméh

5 000
50 000
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Batazonellus lacerticida
Bombus argillaceus

•

748

5 000
50 000
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744 DIPTERA

5 000
50 000

Rendszertani kategória

B

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve
Bombus confusus

D
Magyar elnevezés
bársonyos poszméh

Természetvédelmi
érték (Ft)
10 000
100 000

751

Bombus humilis

változékony poszméh

5 000

752

Bombus laesus

rozsdássárga poszméh

10 000

753

Bombus muscorum

sárga poszméh

10 000

754

Bombus paradoxus

ritka poszméh

10 000

755

Bombus pomorum

vörhenyes poszméh

10 000

756

Bombus ruderatus

ligeti poszméh

5 000

757

Bombus silvarum

erdei poszméh

5 000

758

Bombus soroeensis

bogáncsposzméh

5 000

759

Bombus subterraneus

rövidszĘrĦ poszméh

5 000

760

Dasypoda mixta

ritka gatyásméh

5 000

761

Ichneumon dispar

gyapjaslepke-fürkész

5 000

762

Megascolia maculata

óriás-tĘrösdarázs

763

Parnopes grandior

pompás fémdarázs

764

Protichneumon pisarius

nagy szenderfürkész

765

Rhyssa persuasoria

óriás-fenyĘfürkész

766

Sphex rufocinctus

szöcskeölĘ darázs

767

Stilbium cyanurum

nagy smaragdfémdarázs

768 VERTABRATA

GERINCESEK

769 CEPHALASPIDOMORPHI

INGOLÁK

770 PETROMYZONTIFORMES

INGOLAALAKÚAK

771 Petromyzontidae
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óriásposzméh

Bombus fragrans

E

•

749
750

C
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A

50 000
5 000
10 000
5 000
5 000
10 000

ingolafélék

772

Eudontomyzon danfordi

tiszai ingola

250 000

773

Eudontomyzon mariae

dunai ingola

100 000

774

Eudontomyzon vladykovi

Vladykov-ingola

100 000

20973

20974

A
Rendszertani kategória

B

C

D

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

CSONTOS HALAK

776 ACTINOPTERYGII

SUGARASÚSZÓJÚ HALAK

777 ACIPENSERIFORMES

TOKALAKÚAK
tokfélék

779

Huso huso

780

Acipenser gueldenstaedti

781

Acipenser nudiventris

782

6

viza

Acipenser stellatus

6

6

6

783 CLUPEIFORMES

6

50 000

vágó tok

6

50 000

sima tok

6

50 000

sĘregtok

6

50 000

HERINGALAKÚAK

784 Clupeidae

heringfélék

785

Alosa immaculata

786 CYPRINIFORMES

dunai nagyhering

5 000

PONTYALAKÚAK

787 Cyprinidae

pontyfélék

788

Rutilus pigus7

leánykoncér

7

10 000
8

789

Rutilus frisii

gyöngyös koncér

790

Leuciscus leuciscus

nyúldomolykó

10 000

791

Leuciscus souffia (Telestes souffia)

vaskos csabak

10 000

792

Phoxinus phoxinus

fürge cselle

10 000

793

Leucaspius delineatus

kurta baing

10 000

8

795
796

Alburnoides bipunctatus
Barbus meridionalis 9

sujtásos küsz

10 000

Petényi-márna (magyar márna)
Gobio gobio 10

5 000

fenékjáró küllĘ

9

10

8

10 000

•
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A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.
Nagyfaj. Beleértve a Rutilus virgo néven önálló fajként is ismert Rutilus pigus virgo alfajt is.
Nagyfaj. Beleértve a Rutilus meidingeri néven önálló fajként is ismert Rutilus frisii meidingeri alfajt is.
9
Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna), Barbus balcanicus (balkáni márna) és Barbus petenyi (Petényi-márna) néven önálló fajként is ismert fajokat is.
10
Nagyfaj. Beleértve a Gobio carpathicus (tiszai küllĘ) és Gobio obtusirostris (dunai küllĘ) néven önálló fajként is ismert fajokat is.
7

100 000

MAGYAR KÖZLÖNY

794

6

Természetvédelmi
érték (Ft)

Magyar elnevezés

775 OSTEICHTHYES

778 Acipenseridae

E

Rendszertani kategória

B

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

800

12

Cobitis taenia

804

100 000
12

5 000

réti csík

10 000
13

10 000

Sabanejewia aurata 14

törpecsík 14

10 000

Barbatula barbatula

kövicsík

13

805 Balitoridae

vágó csík

kövicsíkfélék

806
807 SALMONIFORMES

10 000

PISZTRÁNGALAKÚAK

808 Umbridae

pócfélék
lápi póc

Umbra krameri

810 Salmonidae

250 000

pisztrángfélék

811

Thymallus thymallus

pénzes pér
dunai galóca

Hucho hucho

5 000
100 000

SÁRKÁNYFEJĥHALALAKÚAK

813 SCORPAENIFORMES
814 Cottidae
816

10 000

csíkfélék
Misgurnus fossilis

803

815

szivárványos ökle

Természetvédelmi
érték (Ft)

100 000

felpillantó küllĘ
Rhodeus sericeus

802

812

halványfoltú küllĘ 11
homoki küllĘ

801 Cobitidae

809

Magyar elnevezés

E

2012. évi 128. szám

799

Gobio kesslerii (Romanogobio
kesslerii)
Gobio uranoscopus (Romanogobio
uranoscopus)

D

•

Gobio albipinnatus (Romanogobio
albipinnatus) 11

797
798

C

MAGYAR KÖZLÖNY

A

kölöntefélék
Cottus gobio

botos kölönte

50 000

Cottus poecilopus

cifra kölönte

5 000

11

Nagyfaj. Beleértve a Romanogobio vladykovi néven önálló fajként is ismert fajt is.
Nagyfaj. Beleértve a Rhodeus amarus néven önálló fajként is ismert Rhodeus sericeus amarus alfajt is.
Nagyfaj. Beleértve a Cobitis elongatoides néven önálló fajként is ismert fajt is.
14
Nagyfaj. Beleértve a Sabanejewia balcanica (balkáni csík) és Sabanejewia bulgarica (bolgár csík) néven önálló fajként is ismert fajokat is.
12
13

20975

20976

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

817 PERCIFORMES

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

SÜGÉRALAKÚAK

818 Percidae

sügérfélék

819
820

Gymnocephalus baloni

széles durbincs

Gymnocephalus schraetser

selymes durbincs

5 000
50 000

821

Zingel zingel

magyar bucó

100 000

822

Zingel streber

német bucó

100 000

823 AMPHIBIA

KÉTÉLTĥEK

824 CAUDATA

FARKOS KÉTÉLTĥEK

825 Salamandridae

szalamandrafélék

826
827

Salamandra salamandra

foltos szalamandra
alpesi gĘte

Triturus alpestris

50 000
100 000

828

Triturus carnifex

alpesi tarajosgĘte

50 000

829

Triturus cristatus

közönséges tarajosgĘte

50 000

830

Triturus dobrogicus

dunai tarajosgĘte

50 000

831

Triturus vulgaris

pettyes gĘte

10 000

832 ANURA

BÉKÁK

833 Discoglossidae

korongnyelvĦbéka-félék

834

Bombina bombina

vöröshasú unka

10 000

835

Bombina variegata

sárgahasú unka

50 000

837

ásóbékafélék
Pelobates fuscus

838 Bufonidae

barna ásóbéka

10 000

varangyfélék

839

Bufo bufo

barna varangy

10 000

840

Bufo viridis

zöld varangy

10 000

841 Hylidae

zöld levelibéka

10 000

2012. évi 128. szám

Hyla arborea

•

842

levelibéka-félék

MAGYAR KÖZLÖNY

836 Pelobatidae

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

843 Ranidae

Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

•

valódibéka-félék
Rana arvalis

mocsári béka

50 000

845

Rana dalmatina

erdei béka

10 000

846

Rana temporaria

gyepi béka

50 000

847

Rana lessonae (Pelophylax lessonae) kis tavibéka

10 000

848

Rana esculenta (Pelophylax
esculentus)

kecskebéka

10 000

849

Rana ridibunda (Pelophylax
ridibundus)

kacagó béka (tavibéka)

10 000

850 REPTILIA

HÜLLėK

851 TESTUDINES

TEKNėSÖK
mocsáriteknĘs-félék

853

Emys orbicularis

mocsári teknĘs

854 SQUAMATA

PIKKELYES HÜLLėK

855 Lacertidae

nyakörvösgyíkfélék

50 000

856

Lacerta agilis

fürge gyík

857

Lacerta viridis

zöld gyík

25 000

858

Podarcis muralis

fali gyík

25 000

Podarcis taurica

homoki gyík

859
860

865 Colubridae

50 000

elevenszülĘ gyík

Ablepharus kitaibelii

pannon gyík (magyar gyík)

100 000

szkinkfélék (vakondokgyíkfélék)

863 Anguidae
864

25 000

Zootoca vivipara (Lacerta vivipara)

861 Scincidae
862

2012. évi 128. szám

844

852 Emydidae

15

D

MAGYAR KÖZLÖNY

A

250 000

lábatlangyíkfélék
Anguis fragilis 15

lábatlan gyík

15

25 000

siklófélék

Nagyfaj: Beleértve az Anguis colchicus (kékpettyes lábatlangyík) néven önálló fajként is ismert Anguis fragilis colchicus alfajt is.

20977

20978

A
Rendszertani kategória

B

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve
Elaphe longissima (Zamenis
longissimus)

866
867

C

Coluber caspius (Dolichophis
caspius)

erdei sikló

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
50 000
500 000

868

Coronella austriaca

rézsikló

50 000

869

Natrix natrix

vízisikló

25 000

870

Natrix tessellata

kockás sikló

25 000

viperafélék

872

Vipera berus

keresztes vipera

250 000

873

Vipera ursinii16

parlagi vipera 16

1 000 000

874 AVES

MADARAK

875 ANSERIFORMES

LÚDALAKÚAK

876 Anatidae

récefélék

877

Cygnus columbianus

kis hattyú

50 000

878

Cygnus cygnus

énekes hattyú

50 000

Anser brachyrhynchus

rövidcsĘrĦ lúd

879
880
882
883

kis lilik

Anser erythropus

881

Branta leucopsis

apácalúd

Branta bernicla

örvös lúd

25 000
50 000

vörösnyakú lúd

Branta ruficollis

25 000
1 000 000

1 000 000

884

Tadorna ferruginea

vörös ásólúd

25 000

885

Tadorna tadorna

bütykös ásólúd

50 000

886

Anas penelope

fütyülĘ réce

50 000

887

Anas strepera

kendermagos réce

50 000

888

Anas crecca 17

csörgĘ réce

17

50 000

MAGYAR KÖZLÖNY

•

Nagyfaj. Beleértve a Vipera ursinii rakosiensis (rákosi vipera) néven ismert és az önálló fajként is ismert Vipera ursinii renardi alfajokat is.
Nagyfaj. Beleértve az Anas carolinensis (zöldszárnyú réce) néven önálló fajként is ismert Anas crecca carolinensis alfajt is.

2012. évi 128. szám

17

Magyar elnevezés

haragos sikló

871 Viperidae

16

D

Rendszertani kategória

B

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve
Anas acuta
Anas clypeata

kanalas réce

50 000
250 000

Netta rufina

üstökös réce

50 000

894

Aythya ferina

barátréce

50 000

cigányréce

Aythya nyroca

500 000

896

Aythya fuligula

kontyos réce

50 000

897

Aythya marila

hegyi réce

50 000

898

Somateria mollissima

pehelyréce

50 000

899

Somateria spectabilis

cifra pehelyréce

25 000

900

Polysticta stelleri

Steller-pehelyréce

250 000

901

Clangula hyemalis

jegesréce

250 000

902
903

Melanitta nigra 18
Melanitta fusca

19

fekete réce

18

50 000

füstös réce

19

250 000

904

Bucephala clangula

kerceréce

905

Mergus albellus

kis bukó

50 000

906

Mergus serrator

örvös bukó

50 000

907

Mergus merganser

nagy bukó

50 000

908

kékcsĘrĦ réce

Oxyura leucocephala

909 GALLIFORMES
911
912

50 000

500 000

TYÚKALAKÚAK

910 Tetraonidae

19

50 000
100 000

márványos réce

Marmaronetta angustirostris

Természetvédelmi
érték (Ft)

893
895

18

nyílfarkú réce

E

2012. évi 128. szám

892

Magyar elnevezés

böjti réce

Anas querquedula

891

D

•

889
890

C

MAGYAR KÖZLÖNY

A

fajdfélék
császármadár

Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia)
Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

nyírfajd

500 000
50 000

Nagyfaj. Beleértve a Melanitta americana (nyerges réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta nigra americana alfajt is.
Nagyfaj. Beleértve a Melanitta deglandi (tükrös réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta fusca deglandi és stejnegeri alfajokat is.

20979

20980

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

913

Tetrao urogallus

914 Phasianidae
Coturnix coturnix

916 GAVIIFORMES

siketfajd

Természetvédelmi
érték (Ft)
50 000

fürj

50 000

BÚVÁRALAKÚAK

917 Gaviidae

búvárfélék

918

északi búvár

Gavia stellata

919

Gavia arctica

920

Gavia immer

20

921 PODICIPEDIFORMES

sarki búvár

20

jeges búvár

25 000
25 000
25 000

VÖCSÖKALAKÚAK

922 Podicipedidae

vöcsökfélék

923
924

Tachybaptus ruficollis

kis vöcsök

Podiceps cristatus

búbos vöcsök
vörösnyakú vöcsök

Podiceps grisegena

926
927

Magyar elnevezés

E

fácánfélék

915

925

D

Podiceps auritus
Podiceps nigricollis

928 PELECANIFORMES

füles vöcsök
feketenyakú vöcsök

50 000
50 000
250 000
50 000
100 000

GÖDÉNYALAKÚAK

929 Pelecanidae

gödényfélék

930

Pelecanus onocrotalus

rózsás gödény

250 000

931

Pelecanus crispus

borzas gödény

500 000

933

kárókatonafélék
Phalacrocorax pygmeus

934 CICONIIFORMES

kis kárókatona

100 000

GÓLYAALAKÚAK

935 Ardeidae

gémfélék

936

Botaurus stellaris

bölömbika

100 000

937

Ixobrychus minutus

törpegém

100 000

MAGYAR KÖZLÖNY

932 Phalacrocoracidae

•

Nagyfaj. Beleértve a Gavia pacifica (alaszkai búvár) néven önálló fajként is ismert Gavia arctica pacifica alfajt is.

2012. évi 128. szám

20

B

C

E

938

Nycticorax nycticorax

bakcsó

100 000

939

Ardeola ralloides

üstökösgém

500 000

940

Természetvédelmi
érték (Ft)

pásztorgém

25 000

941

Egretta garzetta

kis kócsag

250 000

942

Egretta alba (Ardea alba,
Casmerodius albus)

nagy kócsag

100 000

Bubulcus ibis

943
944

Ardea cinerea
Ardea purpurea

945 Ciconiidae

szürke gém

50 000

vörös gém

250 000

gólyafélék

946

Ciconia nigra

fekete gólya

500 000

947

Ciconia ciconia

fehér gólya

100 000

949

Plegadis falcinellus

batla

500 000

950

Platalea leucorodia

kanalasgém

500 000

948 Threskiornithidae

íbiszfélék

951 Phoenicopteridae

flamingófélék

952

Phoenicopterus ruber 21

rózsás flamingó 21

953 FALCONIFORMES

SÓLYOMALAKÚAK

954 Accipitridae

vágómadárfélék

955

2012. évi 128. szám

Magyar elnevezés

•

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

Rendszertani kategória

darázsölyv

Pernis apivorus

956

21

D

MAGYAR KÖZLÖNY

A

Elanus caeruleus

kuhi

50 000

100 000
50 000

957

Milvus migrans

barna kánya

500 000

958

Milvus milvus

vörös kánya

500 000

959

Haliaeetus albicilla

rétisas

960

Neophron percnopterus

dögkeselyĦ

250 000

961

Gyps fulvus

fakó keselyĦ

250 000

1 000 000

Nagyfaj. Beleértve a Phoenicopterus roseus néven önálló fajként is ismert Phoenicopterus ruber roseus alfajt is.

20981

20982

A

B

C

D

E

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

Magyar elnevezés

962

Aegypius monachus

barátkeselyĦ

250 000

963

Circaetus gallicus

kígyászölyv

1 000 000

Rendszertani kategória

Természetvédelmi
érték (Ft)

964

Circus aeruginosus

barna rétihéja

50 000

965

Circus cyaneus

kékes rétihéja

50 000

966

Circus macrourus

fakó rétihéja

250 000

967

Circus pygargus

hamvas rétihéja

500 000

968

Accipiter gentilis

héja

50 000

969

Accipiter nisus

karvaly

50 000

kis héja

500 000

970

Accipiter brevipes

971
972

Buteo buteo
Buteo rufinus

973

egerészölyv

25 000

pusztai ölyv

100 000

gatyás ölyv

50 000

974

Aquila pomarina

békászó sas

1 000 000

975

Aquila clanga

fekete sas

976

Aquila nipalensis

pusztai sas

250 000

977

Aquila heliaca

parlagi sas

1 000 000

978

Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus (Aquila
pennata)

szirti sas

500 000

979

törpesas

500 000

980

Hieraaetus fasciatus (Aquila
fasciata)

héjasas

250 000

Pandion haliaetus

halászsas

Falco naumanni

fehérkarmú vércse

Buteo lagopus

982

halászsasfélék

983 Falconidae
984

sólyomfélék
Falco tinnunculus

vörös vércse
kék vércse

50 000
500 000

2012. évi 128. szám

Falco vespertinus

500 000

•

985
986

500 000

MAGYAR KÖZLÖNY

981 Pandionidae

500 000

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

kis sólyom

50 000

Falco subbuteo

kabasólyom

50 000

989

Falco eleonorae

Eleonóra-sólyom

250 000

990

Falco biarmicus

Feldegg-sólyom

100 000

991

Falco cherrug

kerecsensólyom

1 000 000

992

Falco rusticolus

északi sólyom

100 000

993

Falco peregrinus

vándorsólyom

500 000

994 GRUIFORMES

DARUALAKÚAK

995 Rallidae

guvatfélék

996

Rallus aquaticus

guvat

50 000

997

Porzana porzana

pettyes vízicsibe

50 000

Porzana parva

kis vízicsibe

998
999
1000

Porzana pusilla
Crex crex

50 000

törpevízicsibe

500 000

haris

500 000

1001

Gallinula chloropus

vízityúk

25 000

1002

Porphyrio porphyrio

kék fú

25 000

1004

Grus grus

daru

50 000

1005

Anthropoides virgo (Grus virgo)

pártás daru

50 000

1003 Gruidae

darufélék

1006 Otididae

túzokfélék

1007

Tetrax tetrax

reznek

1008

Otis tarda

túzok

1009 CHARADRIIFORMES

1012 Recurvirostridae

500 000
1 000 000

LILEALAKÚAK

1010 Haematopodidae
1011

2012. évi 128. szám

Falco columbarius

988

•

987

MAGYAR KÖZLÖNY

A

csigaforgató-félék
Haematopus ostralegus

csigaforgató

25 000

gulipánfélék

20983

20984

A

B

C

D

E

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

Magyar elnevezés

1013

Himantopus himantopus

gólyatöcs

250 000

1014

Recurvirostra avosetta

gulipán

250 000

Burhinus oedicnemus

ugartyúk

1018

Glareola pratincola

székicsér

500 000

1019

Glareola nordmanni

feketeszárnyú székicsér

500 000

Rendszertani kategória

1015 Burhinidae
1016

ugartyúkfélék

1017 Glareolidae

500 000

székicsérfélék

1020 Charadriidae

lilefélék

1021

Charadrius dubius

1022
1023

Természetvédelmi
érték (Ft)

Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus

kis lile

50 000

parti lile

25 000

széki lile

1 000 000

1024

Charadrius leschenaultii

sivatagi lile

25 000

1025

Charadrius morinellus

havasi lile

50 000

1026

Pluvialis apricaria

aranylile

25 000

1027

Pluvialis squatarola

ezüstlile

25 000

1028

Vanellus spinosus (Hoplopterus
spinosus)

tüskés bíbic

25 000

1029
1030

lilebíbic
Vanellus leucurus (Chettusia
leucura)
Vanellus vanellus

1032 Scolopacidae

500 000

fehérfarkú lilebíbic

25 000

bíbic

50 000

szalonkafélék
sarki partfutó

Calidris alba

fenyérfutó

25 000

1035

Calidris minuta

apró partfutó

25 000

1036

Calidris temminckii

Temminck-partfutó

25 000

25 000
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Calidris canutus

1034

•

1033

MAGYAR KÖZLÖNY

1031

Vanellus gregarius (Chettusia
gregaria)

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

vándorpartfutó

25 000

Calidris ferruginea

sarlós partfutó

25 000

1039

Calidris maritima

tengeri partfutó

25 000

1040

Calidris alpina

havasi partfutó

25 000

1041

Limicola falcinellus

sárjáró

25 000

1042

Tryngites subruficollis

cankópartfutó

50 000

1043

Philomachus pugnax

pajzsoscankó

50 000

1044

Lymnocryptes minimus

kis sárszalonka

25 000

22

1045

Gallinago gallinago 22

sárszalonka

1046

Gallinago media

nagy sárszalonka

250 000

1047

Limosa limosa

nagy goda

500 000

100 000

1048

Limosa lapponica

kis goda

25 000

1049

Numenius phaeopus

kis póling

50 000

1050

Numenius tenuirostris

vékonycsĘrĦ póling

1051

Numenius arquata

nagy póling

500 000

füstös cankó

25 000

1052

Tringa erythropus

1 000 000

1053

Tringa totanus

piroslábú cankó

250 000

1054

Tringa stagnatilis

tavi cankó

250 000

1055

Tringa nebularia

szürke cankó

25 000

1056

Tringa ochropus

erdei cankó

25 000

1057

Tringa glareola

réti cankó

25 000

1058

Xenus cinereus

terekcankó

25 000

1059

Actitis hypoleucos

billegetĘcankó

50 000

1060

Arenaria interpres

kĘforgató

25 000

1061

Phalaropus lobatus

vékonycsĘrĦ víztaposó

25 000

22
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Calidris melanotos

1038

•

1037
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Nagyfaj. Beleértve a Gallinago delicata (amerikai sárszalonka) néven önálló fajként is ismert Gallinago gallinago delicata alfajt is.

20985

20986

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

1062

Phalaropus fulicarius

1063 Stercorariidae

D
Magyar elnevezés
laposcsĘrĦ víztaposó

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
25 000

halfarkasfélék

1064

Stercorarius pomarinus

szélesfarkú halfarkas

25 000

1065

Stercorarius parasiticus

ékfarkú halfarkas

25 000

1066

Stercorarius longicaudus

nyílfarkú halfarkas

25 000

1067

Stercorarius skua

nagy halfarkas

25 000

1068 Laridae

sirályfélék
Larus ichthyaetus (Ichtyaetus
halászsirály
ichtyaetus)
Larus ridibundus (Chroicocephalus
dankasirály
ridibundus)
Larus genei (Chroicocephalus genei) vékonycsĘrĦ sirály

1069
1070
1071
1072

szerecsensirály

Larus melanocephalus

25 000
50 000
25 000
100 000

1073

Larus canus

viharsirály

1074

Larus audouinii

korallsirály

50 000

1075

Larus fuscus

heringsirály

50 000

1076

Larus argentatus

ezüstsirály

25 000

1077

Larus glaucoides

sarki sirály

25 000

1078

Larus hyperboreus

jeges sirály

25 000

1079

Larus marinus

dolmányos sirály

25 000

1080

Larus minutus (Hydrocoloeus
minutus)

kis sirály

25 000

1081

Xema sabini

fecskesirály

25 000

1082

Rissa tridactyla

csüllĘ

25 000

csérfélék
Sterna caspia (Hydroprogne caspia) lócsér

kacagócsér

50 000
50 000
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Gelochelidon nilotica

1085

•

1084

MAGYAR KÖZLÖNY

1083 Sternidae

25 000

Rendszertani kategória

B

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve
Sterna sandvicensis

Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

kenti csér

Sterna paradisaea

sarki csér

25 000
100 000
25 000

1089

Sterna albifrons (Sternula albifrons)

kis csér

500 000

1090

Chlidonias hybrida

fattyúszerkĘ

100 000

1091

Chlidonias niger

kormos szerkĘ

250 000

1092

Chlidonias leucopterus

fehérszárnyú szerkĘ

250 000

1093 Alcidae

alkafélék

1094

Alca torda

alka

25 000

1095

Fratercula arctica

lunda

25 000

1096 COLUMBIFORMES

GALAMBALAKÚAK

1097 Columbidae

galambfélék

1098

Columba oenas

kék galamb

50 000

1099

Streptopelia turtur

vadgerle

50 000

1100 CUCULIFORMES

KAKUKKALAKÚAK

1101 Cuculidae

kakukkfélék

1102

Clamator glandarius

pettyes kakukk

25 000

1103

Cuculus canorus

kakukk

50 000

1104 STRIGIFORMES

BAGOLYALAKÚAK

1105 Tytonidae

gyöngybagolyfélék

1106

Tyto alba

1107 Strigidae

gyöngybagoly

100 000

bagolyfélék

1108

Otus scops

füleskuvik

100 000

1109

Bubo bubo 23

uhu

23

500 000

1110

Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca)

hóbagoly

23
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küszvágó csér

Sterna hirundo

1088

D

•

1086
1087

C
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100 000

Nagyfaj. Beleértve a Bubo bengalensis (bengáli uhu) és Bubo tenuipes (koreai uhu) néven önálló fajként is ismert Bubo bubo bengalensis és Bubo bubo tenuipes alfajokat is.

20987

20988

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

1111

Surnia ulula

karvalybagoly

50 000

1112

Glaucidium passerinum

törpekuvik

50 000

1113
1115

Strix aluco
Asio otus

erdei fülesbagoly
réti fülesbagoly

Asio flammeus

1118

macskabagoly
uráli bagoly

Strix uralensis

1116
1117

kuvik

Athene noctua

1114

Aegolius funereus

1119 CAPRIMULGIFORMES

gatyáskuvik

100 000
50 000
100 000
50 000
250 000
50 000

LAPPANTYÚALAKÚAK

1120 Caprimulgidae

lappantyúfélék

1121

Caprimulgus europaeus

lappantyú

1122 APODIFORMES

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

1123 Apodidae

sarlósfecskefélék

50 000

1124

Apus apus

sarlósfecske

1125

Apus pallidus

halvány sarlósfecske

25 000

1126

Apus melba

havasi sarlósfecske

25 000

1127 CORACIIFORMES

SZALAKÓTAALAKÚAK

1128 Alcedinidae

jégmadárfélék

1129

Alcedo atthis

1131

gyurgyalag

Merops apiaster

szalakóta

Coracias garrulus

500 000

búbosbankafélék
Upupa epops

búbosbanka

2012. évi 128. szám

HARKÁLYALAKÚAK

50 000

•

1136 PICIFORMES

100 000

szalakótafélék

1134 Upupidae
1135

50 000

gyurgyalagfélék

1132 Coraciidae
1133

jégmadár

MAGYAR KÖZLÖNY

1130 Meropidae

25 000

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

1137 Picidae

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

•

harkályfélék
Jynx torquilla

nyaktekercs

1139

Picus canus

hamvas küllĘ

50 000

1140

Picus viridis

zöld küllĘ

50 000

1141

Dryocopus martius

fekete harkály

50 000

1142

Dendrocopos major

nagy fakopáncs

25 000

1143

Dendrocopos syriacus

balkáni fakopáncs

25 000

1144

Dendrocopos medius

középfakopáncs

50 000

fehérhátú fakopáncs

Dendrocopos leucotos

1146

Dendrocopos minor

1147 PASSERIFORMES

250 000
50 000

VERÉBALAKÚAK

1148 Alaudidae

pacsirtafélék

1149
1150

kis fakopáncs

50 000
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1138
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Melanocorypha calandra

kalandrapacsirta
szikipacsirta

Calandrella brachydactyla

25 000
500 000

1151

Galerida cristata

búbos pacsirta

50 000

1152

Lullula arborea

erdei pacsirta

50 000

1153

Alauda arvensis

mezei pacsirta

25 000

1154

Eremophila alpestris

havasi fülespacsirta

50 000

1156

Riparia riparia

partifecske

1157

Hirundo rustica

füsti fecske

1158

Hirundo daurica (Cecropis daurica) vörhenyes fecske

1159

Delichon urbicum

1155 Hirundinidae

fecskefélék

1160 Motacillidae

molnárfecske

50 000
50 000
25 000
50 000

billegetĘfélék

1161

Anthus campestris

parlagi pityer

50 000

1162

Anthus trivialis

erdei pityer

25 000

20989

20990

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

1163

Anthus pratensis

réti pityer

25 000

1164

Anthus cervinus

rozsdástorkú pityer

25 000

1165

Anthus spinoletta

havasi pityer

25 000

1166

Motacilla flava

sárga billegetĘ

25 000

1167

Motacilla citreola

citrombillegetĘ

25 000

1168

Motacilla cinerea

hegyi billegetĘ

50 000

1169

Motacilla alba

barázdabillegetĘ

25 000

1170 Bombycillidae

csonttollúfélék

1171

Bombycilla garrulus

1172 Cinclidae
1173

csonttollú

25 000

vízirigófélék
vízirigó

Cinclus cinclus

1174 Troglodytidae

500 000

ökörszemfélék

1175

Troglodytes troglodytes

ökörszem

1177

Prunella modularis

erdei szürkebegy

25 000

1178

Prunella collaris

havasi szürkebegy

25 000

Erithacus rubecula

vörösbegy

1176 Prunellidae

szürkebegyfélék

1179 Turdidae

rigófélék

1180
1181

25 000

nagy fülemüle

Luscinia luscinia

25 000
100 000

Luscinia megarhynchos

fülemüle

25 000

1183

Luscinia svecica

kékbegy

50 000

1184

Tarsiger cyanurus

kékfarkú

25 000

1185

Phoenicurus ochruros

házi rozsdafarkú

25 000

1186

Phoenicurus phoenicurus

kerti rozsdafarkú

50 000

1187

Saxicola rubetra

rozsdás csuk

25 000

MAGYAR KÖZLÖNY

1182

•
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Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

24

cigánycsuk

1189

Oenanthe isabellina

pusztai hantmadár

1190

Oenanthe oenanthe

hantmadár

50 000

1191

Oenanthe pleschanka

apácahantmadár

25 000

1192
1193

Oenanthe hispanica

déli hantmadár
kövirigó

Monticola saxatilis

25 000
25 000

25 000
500 000

1194

Monticola solitarius

kék kövirigó

25 000

1195

Turdus torquatus

örvös rigó

25 000

1196

Turdus merula

fekete rigó

25 000

1197

Turdus pilaris

fenyĘrigó

25 000

1198

Turdus philomelos

énekes rigó

25 000

1199

Turdus iliacus

szĘlĘrigó

25 000

1200

Turdus viscivorus

léprigó

50 000

1202

Cettia cetti

berki poszáta

25 000

1203

Cisticola juncidis

szuharbújó

25 000

1204

Locustella naevia

réti tücsökmadár

50 000

1205

Locustella fluviatilis

berki tücsökmadár

50 000

1206

Locustella luscinioides

nádi tücsökmadár

50 000

1207

Acrocephalus melanopogon

fülemülesitke

50 000

1201 Sylviidae

1208

poszátafélék

csíkosfejĦ nádiposzáta

Acrocephalus paludicola

1 000 000

1209

Acrocephalus schoenobaenus

foltos nádiposzáta

25 000

1210

Acrocephalus agricola

rozsdás nádiposzáta

25 000

1211

Acrocephalus palustris

énekes nádiposzáta

25 000

1212

Acrocephalus scirpaceus

cserregĘ nádiposzáta

25 000

24

2012. évi 128. szám

Saxicola torquatus 24

•
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Nagyfaj. Beleértve a Saxicola rubicola (európai cigánycsuk) és Saxicola maurus (szibériai csuk) néven önálló fajként is ismert Saxicola torquatus rubicola és maurus alfajokat is.

20991

20992

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

1213

Acrocephalus arundinaceus

nádirigó

25 000

1214

Hippolais pallida (Iduna pallida)

halvány geze

50 000

1215

Hippolais icterina

kerti geze

25 000

1216

Sylvia cantillans

bajszos poszáta

25 000

1217

Sylvia melanocephala

kucsmás poszáta

25 000

1218

Sylvia nisoria

karvalyposzáta

50 000

1219

Sylvia curruca

kis poszáta

25 000

1220

Sylvia communis

mezei poszáta

25 000

1221

Sylvia borin

kerti poszáta

50 000

1222

Sylvia atricapilla

barátposzáta

25 000

1223

Phylloscopus proregulus

királyfüzike

25 000

1224

Phylloscopus inornatus

vándorfüzike

25 000

1225

Phylloscopus bonelli

Bonelli-füzike

25 000

1226

Phylloscopus sibilatrix

sisegĘ füzike

25 000

1227

Phylloscopus collybita

csilpcsalpfüzike

25 000

1228

Phylloscopus trochilus

fitiszfüzike

25 000

1229

Regulus regulus

sárgafejĦ királyka

25 000

1230

Regulus ignicapilla

tüzesfejĦ királyka

25 000

Muscicapa striata

szürke légykapó

1231 Muscicapidae

légykapófélék

1233

kis légykapó

Ficedula parva

50 000
100 000

1234

Ficedula albicollis

örvös légykapó

25 000

1235

Ficedula hypoleuca

kormos légykapó

25 000

1236 Timaliidae
1237

Panurus biarmicus

barkóscinege
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Ęszapófélék

50 000

•

1238 Aegithalidae

timáliafélék
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1232

Rendszertani kategória

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve
Aegithalos caudatus

Magyar elnevezés
Ęszapó

E
Természetvédelmi
érték (Ft)
25 000

cinegefélék

1241

Parus palustris (Poecile palustris)

1242

Parus montanus (Poecile montanus) kormosfejĦ cinege

25 000

1243

Parus cristatus (Lophophanes
cristatus)

búbos cinege

25 000

1244

Parus ater (Periparus ater)

fenyvescinege

25 000

1245

Parus caeruleus (Cyanistes
caeruleus)

kék cinege

25 000

1246

Parus major

széncinege

25 000

1247 Sittidae
1248

25 000

csuszkafélék
Sitta europaea

1249 Tichodromadidae
1250

barátcinege

csuszka

25 000

hajnalmadárfélék
Tichodroma muraria

hajnalmadár

1252

Certhia familiaris

hegyi fakusz

25 000

1253

Certhia brachydactyla

rövidkarmú fakusz

25 000

1251 Certhiidae

függĘcinege-félék
Remiz pendulinus

1256 Oriolidae
1257

50 000

fakuszfélék

1254 Remizidae
1255

függĘcinege

50 000

sárgarigófélék
Oriolus oriolus

1258 Laniidae

sárgarigó

25 000

gébicsfélék

1259

Lanius collurio

tövisszúró gébics

25 000

1260

Lanius minor

kis Ęrgébics

50 000

1261

Lanius excubitor

nagy Ęrgébics

50 000

1262

Lanius senator

vörösfejĦ gébics

50 000

1263 Corvidae
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1240 Paridae

D

•

1239

B
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varjúfélék

20993

20994

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

1264

Nucifraga caryocatactes

fenyĘszajkó

25 000

1265

Pyrrhocorax graculus

havasi csóka

25 000

1266

Pyrrhocorax pyrrhocorax

havasi varjú

25 000

1267

Corvus monedula

csóka

50 000

1268

Corvus frugilegus

vetési varjú

50 000

1269

Corvus corone corone

kormos varjú

25 000

1270

Corvus corax

holló

50 000

1271 Sturnidae
1272

seregélyfélék
Sturnus roseus (Pastor roseus)

pásztormadár

1274

Passer montanus

mezei veréb

25 000

1275

Montifringilla nivalis

havasipinty

25 000

1273 Passeridae

50 000

verébfélék

1276 Fringillidae

pintyfélék
Fringilla coelebs

erdei pinty

25 000

1278

Fringilla montifringilla

fenyĘpinty

25 000

1279

Serinus serinus

csicsörke

25 000

1280

Carduelis chloris

zöldike

25 000

1281

Carduelis carduelis

tengelic

25 000

1282

Carduelis spinus

csíz

25 000

1283

Carduelis cannabina

kenderike

25 000

1284

Carduelis flavirostris

sárgacsĘrĦ kenderike

25 000

1285

Carduelis flammea 25

zsezse

1286

Carduelis hornemanni

szürke zsezse

25 000

1287

Loxia leucoptera

szalagos keresztcsĘrĦ

25 000

1288

Loxia curvirostra

keresztcsĘrĦ

25 000

25

25 000

MAGYAR KÖZLÖNY

1277

•

Nagyfaj. Beleértve a Carduelis cabaret (barna zsezse) néven önálló fajként is ismert Carduelis flammea caberet alfajt is.
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25

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

karmazsinpirók

25 000

Pinicola enucleator

nagy pirók

25 000

1291

Pyrrhula pyrrhula

süvöltĘ

25 000

1292

Coccothraustes coccothraustes

meggyvágó

25 000

1294

Calcarius lapponicus

sarkantyús sármány

25 000

1295

Plectrophenax nivalis

hósármány

25 000

1296

Emberiza leucocephalos

fenyĘsármány

25 000

1297

Emberiza citrinella

citromsármány

25 000

1293 Emberizidae

sármányfélék

1298

Emberiza cirlus

1299

Emberiza cia

1300

Emberiza hortulana

sövénysármány

50 000

bajszos sármány

100 000

kerti sármány

500 000

1301

Emberiza rustica

erdei sármány

25 000

1302

Emberiza pusilla

törpesármány

25 000

1303

Emberiza schoeniclus

nádi sármány

25 000

1304

Emberiza melanocephala

kucsmás sármány

25 000

1305

Emberiza calandra (Miliaria
calandra)

sordély

25 000

1306 MAMMALIA

EMLėSÖK

1307 PLACENTALIA

MÉHLEPÉNYES EMLėSÖK

1308 ERINACEOMORPHA
1309 Erinaceidae

SÜNALAKÚAK

1310

2012. évi 128. szám

Carpodacus erythrinus

1290

•

1289

MAGYAR KÖZLÖNY

A

sünfélék
Erinaceus concolor

1311 SORICOMORPHA
1312 Soricidae

keleti sün

25 000

CICKÁNYALAKÚAK
cickányfélék

1313

Crocidura leucodon

mezei cickány

25 000

1314

Crocidura suaveolens

keleti cickány

25 000

20995

20996

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

1315

Neomys anomalus

Miller-vízicickány

50 000

1316

Neomys fodiens

közönséges vízicickány

50 000

1317

Sorex alpinus

havasi cickány

50 000

1318

Sorex araneus

erdei cickány

25 000

1319

Sorex minutus

törpecickány

25 000

1320 Talpidae

vakondfélék

1321

Talpa europaea

vakond

1322 MICROCHIROPTERA

KISDENEVÉREK

1323 Rhinolophidae

patkósdenevér-félék

25 000

1324

Rhinolophus euryale

kereknyergĦ patkósdenevér

250 000

1325

Rhinolophus ferrumequinum

nagy patkósdenevér

100 000

1326

Rhinolophus hipposideros

1327 Vespertilionidae
1328

kis patkósdenevér

50 000

simaorrúdenevér-félék
nyugati piszedenevér (piszedenevér)

Barbastella barbastellus

100 000

1329

Eptesicus nilssonii

északi késeidenevér

25 000

1330

Eptesicus serotinus

közönséges késeidenevér

25 000

1331
1332

Hypsugo savii

1333

Myotis alcathoe

nimfadenevér
nagyfülĦ denevér

Myotis bechsteinii

50 000
250 000
50 000
100 000

1335

Myotis blythii

hegyesorrú denevér

50 000

1336

Myotis brandtii

Brandt-denevér

50 000

1337
1339

Myotis daubentonii
Myotis emarginatus

100 000
50 000

csonkafülĦ denevér

100 000

közönséges denevér

50 000

2012. évi 128. szám

Myotis myotis

vízi denevér

•

1340

tavi denevér

Myotis dasycneme

1338

MAGYAR KÖZLÖNY

1334

alpesi denevér
hosszúszárnyú denevér

Miniopterus schreibersii

Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

D
Magyar elnevezés

E
Természetvédelmi
érték (Ft)

bajuszos denevér

50 000

Myotis nattereri

horgasszĘrĦ denevér

50 000

1343

óriás-koraidenevér

Nyctalus lasiopterus

500 000

1344

Nyctalus leisleri

szĘröskarú koraidenevér

50 000

1345

Nyctalus noctula

rĘt koraidenevér

25 000

1346

Pipistrellus kuhlii

fehérszélĦ törpedenevér

50 000

1347

Pipistrellus nathusii

durvavitorlájú törpedenevér

25 000

1348

Pipistrellus pipistrellus

közönséges törpedenevér

25 000

1349

Pipistrellus pygmaeus

szoprán törpedenevér

25 000

1350

Plecotus auritus

barna hosszúfülĦ-denevér

50 000

1351

Plecotus austriacus

szürke hosszúfülĦ-denevér

50 000

1352

Vespertilio murinus

fehértorkú denevér

50 000

1353 RODENTIA

RÁGCSÁLÓK

1354 Sciuridae

mókusfélék

1355
1356

Sciurus vulgaris

25 000
250 000

hódfélék

1358

Castor fiber

eurázsiai hód

Microtus agrestis

csalitjáró pocok

1359 Microtidae

50 000

pocokfélék

1360

északi pocok

Microtus oeconomus

1362 Gliridae
1363

mókus
ürge

Spermophilus citellus

1357 Castoridae

1361

25 000
500 000

pelefélék
erdei pele

Dryomys nitedula

100 000

1364

Glis glis (Myoxus glis)

nagy pele

50 000

1365

Muscardinus avellanarius

mogyorós pele

50 000

1366 Muridae
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Myotis mystacinus

1342

•

1341
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A

egérfélék

20997

20998

A
Rendszertani kategória

B

C

Fokozottan védett faj tudományos
Védett faj tudományos neve
neve

1367

Micromys minutus

1368 Zapodidae
1369

törpeegér

25 000
1 000 000

földikutyafélék
Nannospalax leucodon 26

nyugati földikutya

26

1 000 000

RAGADOZÓK

1373 Canidae

kutyafélék
Canis lupus 27

farkas

1375 Ursidae
1376

Természetvédelmi
érték (Ft)

Magyar elnevezés

csíkos szöcskeegér

Sicista subtilis

1372 CARNIVORA
1374

E

szöcskeegérfélék

1370 Spalacidae
1371

D

27

250 000

medvefélék
barna medve

Ursus arctos

1377 Mustelidae

250 000

menyétfélék

1378

Mustela erminea

hermelin

50 000

1379

Mustela nivalis

menyét

25 000

1380

Mustela eversmanii

molnárgörény

50 000

1381

Martes martes

nyuszt

50 000

Lutra lutra

vidra

250 000

1384

Felis silvestris 28

vadmacska

1385

Lynx lynx

hiúz

1382
1383 Felidae

macskafélék
28

500 000
MAGYAR KÖZLÖNY
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26
Nagyfaj. Beleértve a Nannospalax transsylvanicus (erdélyi földikutya), Nannospalax hungaricus (magyar földikutya), Nannospalax montanosyrmiensis (délvidéki földikutya) és
Nannospalax syrmiensis (szerémségi földikutya) néven önálló fajként is ismert fajokat is.
27
Kivéve a háziasított formákat, a házikutyát és a dingót.
28
Kivéve a háziasított formát, a házimacskát´

250 000
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3. melléklet a 100/2012. (IX. 28.)VM rendelethez
„8. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGBEN TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL
JELENTėS ÁLLATFAJOK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés

ANNELIDA
HIRUDINOIDEA
Hirudo medicinalis
Hirudo verbana
MOLLUSCA
BIVALVIA
Congeria kusceri
Lithophaga lithophaga
Margaritifera auricularia
Pinna nobilis
GASTROPODA
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Idiomela subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Patella ferruginea

GYĥRĥSFÉRGEK
NADÁLYOK
orvosi pióca
magyar nadály
PUHATESTĥEK
KAGYLÓK
dinári kecskekörömkagyló
sziklafúró kagyló
spanyol gyöngykagyló
nagy sonkakagyló
CSIGÁK
bordás kövecskecsiga
felemás kövecskecsiga
gömbölyded kövecskecsiga
Leacock-gombcsiga
rovásos gombcsiga
(nincs magyar neve)
(nincs magyar neve)
(nincs magyar neve)
madeirai diszkoszcsiga
quemperi csiga
angol csupaszcsiga (ír
csupaszcsiga)
Moniz-turbáncsiga
havasi ragyáscsiga
madeirai bordáscsiga
(nincs magyar neve)
máltai orsócsiga
kurta bábcsiga
sisakos bábcsiga
bordás bábcsiga
dudoros bábcsiga
lemezes bábcsiga
rozsdás csészecsiga

21000

34
35
36
37
38
39
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
40
41
42
43
44
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés

ARTHROPODA
CRUSTACEA
Armadillidium ghardalamensis
ARANEAE
Macrothele calpeiana
INSECTA
ODONATA
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Sympecma braueri
MANTODEA
Apteromantis aptera
ORTHOPTERA
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya harzi
Myrmecophilus baronii
COLEOPTERA
Carabidae
Carabus olympiae
Carabus menetriesi pacholei
Buprestidae
Buprestis splendens
Leiodidae
Leptodirus hochenwarti
Melandryidae
Phryganophilus ruficollis
Euchiridae
Propomacrus cypriacus
Tenebrionidae
Pseudoseriscius cameroni
Pythidae
Pytho kolwensis
Cerambycidae
Pseudogaurotina excellens
LEPIDOPTERA
Sphingidae
Hyles hippophaes
Saturniidae
Graellsia isabellae
Noctuidae
Xylomoia strix

ÍZELTLÁBÚAK
RÁKOK
déli gömbászka
PÓKOK
(nincs magyar neve)
ROVAROK
SZITAKÖTėK
szicíliai hegyiszitakötĘ
atlanti folyami-szitakötĘ
fehérképĦ szitakötĘ
levelespotrohú szitakötĘ
pompás sárkányszitakötĘ
narancsfoltos szitakötĘ
(nincs magyar neve)
FOGÓLÁBÚAK
(nincs magyar neve)
EGYENESSZÁRNYÚAK
Sierra Nevada-i nyergesszöcske
sivatagi házitücsök
(nincs magyar neve)
Baron-hangyásztücsök
BOGARAK
futrinkafélék
olasz futrinka
fellápi futrinka
díszbogárfélék
pompás díszbogár
pecebogárfélék
barlangi pecebogár
komorkafélék
vörösnyakú komorbogár
magyar neve nincs
ciprusi karolóbogár
gyászbogárfélék
máltai gyászbogár
sárkánybogárfélék
északi sárkánybogár
cincérfélék
nagy fémescincér
LEPKÉK
szenderfélék
déli szender
pávaszemesszövĘ-félék
spanyol pávaszem
bagolylepkefélék
északi zsombékbagoly

MAGYAR KÖZLÖNY
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A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés

81 Papilionidae
82
83
84
85 Lycaenidae
86
87
88
89
90 Nymphalidae
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
110
111
112
113
114
115
116
117
107
108
109
118
119
120
121
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Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Lycaena helle
Plebicula golgus
Polyommatus eroides
Pseudophilotes bavius
Fabriciana elisa
Coenonympha hero
Melanargia arge
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica

ECHINODERMATA
ECHINOIDEA
Centrostephanus longispinus
VERTABRATA
OSTEICHTHYES
ACTINOPTERYGII
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Anaecypris hispanica
Phoxinus percnurus
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
Valencia letourneuxi
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper
Romanichthys valsanicola

pillangófélék
déli fecskefarkúlepke
korzikai fecskefarkúlepke
nagy apollólepke
boglárkalepke-félék
lápi tĦzlepke
Golgus-boglárka
balkáni pöttyösboglárka
erdélyi csinosboglárka
tarkalepkefélék
korzikai gyöngyházlepke
lápi szénalepke
olasz sakktáblalepke
nagy szerecsenlepke (Lorkovicszerecsenlepke)
fekete szerecsenlepke
szudétai szerecsenlepke
TÜSKÉSBėRĥEK
TENGERISÜNÖK
díszsün
GERINCESEK
CSONTOSHALAK
SUGARASÚSZÓJÚ HALAK
TOKALAKÚAK
tokfélék
adriai tok
közönséges tok
PONTYALAKÚAK
pontyfélék
(nincs magyar neve)
mocsári cselle
KALÁSZHALALAKÚAK
fogaspontyfélék
feketefoltos fogasponty
korfui fogasponty
PISZTRÁNGALAKÚAK
marénafélék
hegyesorrú maréna
SÜGÉRALAKÚAK
sügérfélék
Rhone-vidéki bucó
román bucó

21002
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A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés

122 AMPHIBIA
123 CAUDATA
124 Salamandridae
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

•

Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani
Salamandra atra
Salamandra (atra) aurorae
Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus marmoratus
Triturus montandoni

Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes ambrosii
Hydromantes flavus
Hydromantes genei
Hydromantes imperialis
Hydromantes strinatii
Hydromantes supramontis
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi 1
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Hylidae
Hyla meridionalis
Hyla sarda

A Discoglossus „jeanneae”-t is beleértve

KÉTÉLTĥEK
FARKOS KÉTÉLTĥEK
szalamandrafélék
ibériai szalamandra
pireneusi gĘte
korzikai gĘte
csukafejĦ gĘte
lükiai szalamandra (likiai
szalamandra)
alpesi szalamandra
sárga alpesi szalamandra
(nincs magyar neve)
pápaszemes szalamandra
olasz gĘte
balkáni tarajosgĘte
márványos gĘte
kárpáti gĘte
vakgĘtefélék
barlangi vakgĘte
barlangiszalamandra-félék
francia barlangi-szalamandra
sárga barlangi-szalamandra
barna barlangi-szalamandra
(nincs magyar neve)
(nincs magyar neve)
(nincs magyar neve)
BÉKÁK
korongnyelvĦbéka-félék
ibériai dajkabéka
mallorcai korongnyelvĦbéka
közönséges dajkabéka
spanyol korongnyelvĦbéka
korzikai korongnyelvĦbéka
tarka korongnyelvĦbéka
Tirrén-tengeri korongnyelvĦbéka
ásóbékafélék
zöld ásóbéka
szíriai ásóbéka
varangyfélék
nádi varangy
levelibéka-félék
mediterrán levelibéka
szardíniai levelibéka
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

•
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A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés

Ranidae
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana perezi (Pelophylax perezi)
REPTILIA
TESTUDINATA
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Emydidae
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SQUAMATA
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Lacerta bedriagae
Lacerta bonnali
Lacerta monticola
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica
Podarcis lilfordi

valódibéka-félék
görög barnabéka
spanyol barnabéka
olasz kecskebéka
olasz barnabéka
ibériai kecskebéka
HÜLLėK
TEKNėSÖK
szárazfölditeknĘs-félék
mór teknĘs
görög teknĘs
szegélyes teknĘs
tengeriteknĘs-félék
álcserepesteknĘs
levesteknĘs
fattyúteknĘs
cserepes teknĘs
kérgesteknĘs-félék
kérgesteknĘs
mocsáriteknĘs-félék
kaszpi teknĘs
spanyol víziteknĘs
PIKKELYES HÜLLėK
nyakörvösgyík-félék
korzikai éleshátúgyík
spanyol éleshátúgyík
görög éleshátúgyík
fekete éleshátúgyík
(nincs magyar neve)
kanári-szigeteki gyík
El Hierro-i óriásgyík
(nincs magyar neve)
korzikai gyík
(nincs magyar neve)
ibériai hegyigyík
(nincs magyar neve)
(nincs magyar neve)
görög hegyesfejĦgyík
horvát faligyík
spanyol zöldgyík
balkáni zöldgyík
kígyószemĦ gyík
balkáni homokigyík
máltai faligyík
spanyol faligyík
Baleár-szigeteki faligyík
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210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
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A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés

Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschyi
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleonidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
Boidae
Eryx jaculus
Colubridae
Coluber cypriensis(Hierophis
cypriensis)
Coluber hippocrepis
(Hemorrhois hippocrepis)
Coluber jugularis (Dolichophis
jugularis)
Coluber laurenti
Coluber najadum (Platyceps
najadum)
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus (Hierophis
viridiflavus)
Eirenis modesta
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla (Zamenis situla)
Telescopus falax

fiumei faligyík
míloszi faligyík
peloponnészoszi faligyík
pityuseni faligyík
olasz faligyík
korzikai faligyík
szicíliai faligyík
szkinkfélék
spanyol ércesgyík
foltos ércesgyík
(nincs magyar neve)
fuerteventurai ércesgyík
(nincs magyar neve)
pettyes kígyógyík
gekkófélék
csupaszujjú gekkó
lemezesujjú gekkó
(nincs magyar neve)
csíkos gekkó
(nincs magyar neve)
gomerai gekkó
agámafélék
közönséges agáma
kaméleonfélék
közönséges kaméleon
lábatlangyíkfélék
páncélos seltopuzik
boafélék
homoki boa
siklófélék
ciprusi ostorsikló
patkós sikló
(nincs magyar neve)
(nincs magyar neve)
Dahl-ostorsikló
(nincs magyar neve)
sárgászöld haragossikló
kis-ázsiai törpesikló
négycsíkos sikló (szalagos sikló)
leopárdsikló
macskakígyó
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253
254
255
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Viperidae
Vipera ammodytes
Macrovipera schweizeri
Vipera seoanni
Vipera xanthina
AVES
ANSERIFORMES
Anatidae
Dendrocygna bicolor
Cygnus olor
Anser albifrons flavirostris
Anser indicus
Anser caerulescens
Anser rossii
Branta hutchinsii
Anas americana
Anas falcata
Anas formosa
Anas rubripes
Anas discors
Aythya americana
Aythya valisineria
Aythya collaris
Aythya affinis
Somateria fischeri
Histrionicus histrionicus
Melanitta perspicillata
Bucephala albeola
Bucephala islandica
Mergus cucullatus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus lagopus
Lagopus muta
Phasianidae
Alectoris chukar
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Alectoris barbara
Francolinus francolinus
GAVIIFORMES
Gaviidae
Gavia adamsii

viperafélék
homoki vipera
míloszi vipera
ibériai vipera
hegyi vipera
MADARAK
LÚDALAKÚAK
récefélék
sujtásos fütyülĘlúd
bütykös hattyú
grönlandi nagy lilik
indiai lúd
sarki lúd
hólúd
alaszkai lúd
álarcos réce
sarlós réce
cifra réce
kormos réce
kékszárnyú réce
amerikai barátréce
rókafejĦ réce
örvös réce
búbos réce
pápaszemes pehelyréce
tarka réce
pápaszemes réce
fehérfejĦ kerceréce
izlandi kerceréce
csuklyás bukó
TYÚKALAKÚAK
fajdfélék
sarki hófajd
havasi hófajd
fácánfélék
csukár
szirti fogoly
vörös fogoly
barnanyakú szirtifogoly
örvös frankolin
BÚVÁRALAKÚAK
búvárfélék
fehércsĘrĦ búvár
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294 PODICIPEDIFORMES
295 Podicipedidae
296
297 PROCELLARIIFORMES
298 Diomedeidae
299
300
301 Procellariidae
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320 Hydrobatidae
321
322
323
324
325
326
327 PELECANIFORMES
328 Pelecanidae
329
330 Phaethontidae
331
332 Sulidae
333
334
335

Podilymbus podiceps

Thalassarche melanophris
Diomedea exulans
Macronectes giganteus
Fulmarus glacialis
Daption capense
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Pterodroma cahow
Pterodroma hasitata
Pterodroma arminjoniana
Bulweria bulwerii
Bulweria fallax
Calonectris edwardsii
Calonectris diomedea
Puffinus gravis
Puffinus griseus
Puffinus puffinus
Puffinus mauretanicus
Puffinus yelkouan
Puffinus assimilis
Oceanites oceanicus
Pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma monorhis
Oceanodroma castro
Pelecanus rufescens
Phaethon aethereus
Sula dactylatra
Sula leucogaster
Morus bassanus

VÖCSÖKALAKÚAK
vöcsökfélék
gyĦrĦscsĘrĦ vöcsök
VÉSZMADÁR-ALAKÚAK
albatroszfélék
dolmányos albatrosz
vándoralbatrosz
vészmadárfélék
déli óriáshojsza
északi sirályhojsza
galambhojsza
madeirai viharmadár
zöld-foki viharmadár
Bermuda-szigeteki viharmadár
karibi viharmadár
nincs magyar neve
szalagos szerecsenhojsza
egyszínĦ szerecsenhojsza
zöld-foki vészmadár
mediterrán vészmadár
nagy vészmadár
szürke vészmadár
atlanti vészmadár
Baleár-szigeteki vészmadár
bukdosó vészmadár
kis vészmadár
viharfecskefélék
Wilson-viharfecske
fehérarcú viharfecske
viharfecske
villás viharfecske
koreai viharfecske
madeirai viharfecske
GÖDÉNYALAKÚAK
gödényfélék
vörhenyes gödény
trópusimadár-félék
vöröscsĘrĦ trópusimadár
szulafélék
álarcos szula
barna szula
szula
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Phalacrocoracidae
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax auritus
Phalacrocorax aristotelis
Fregatidae
Fregata magnificens
Fregata aquila
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus lentiginosus
Ixobrychus exilis
Ixobrychus eurhythmus
Ixobrychus sturmii
Nycticorax violaceus
Ardeola bacchus
Butorides virescens
Egretta caerulea
Egretta tricolor
Egretta gularis
Egretta thula
Egretta intermedia
Ardea melanocephala
Ardea herodias
Ciconiidae
Leptoptilos crumenifer
Threskiornithidae
Geronticus eremita
Platalea alba
Phoenicopteridae
Phonicopterus minor
FALCONIFORMES
Accipitridae
Pernis ptilorhynchus
Haliaeetus leucoryphus
Haliaeetus leucocephalus
Gypaetus barbatus
Gyps rueppellii
Torgos tracheliotus
Aquila rapax
Aquila adalberti
Falconidae
Falco sparverius
Falco amurensis
Falco concolor
Falco pelegrinoides

kárókatonafélék
kárókatona
füles kárókatona
üstökös kárókatona
fregattmadárfélék
pompás fregattmadár
ascensioni fregattmadár
GÓLYAALAKÚAK
gémfélék
amerikai bölömbika
amerikai törpegém
vörhenyes törpegém
szerecsentörpegém
sárgakoronás bakcsó
kínai üstökösgém
zöld gém
kék gém
lagúnagém
zátonykócsag
hókócsag
középkócsag
feketenyakú gém
királygém
gólyafélék
afrikai marabu
íbiszfélék
tarvarjú
afrikai kanalasgém
flamingófélék
kis flamingó
SÓLYOMALAKÚAK
vágómadárfélék
bóbitás darázsölyv
szalagos rétisas
fehérfejĦ rétisas
saskeselyĦ
karvalykeselyĦ
füles keselyĦ
szavannasas
ibériai sas
sólyomfélék
tarka vércse
amuri vércse
hamvas sólyom
sivatagi sólyom
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GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Rallidae
Porzana carolina
Porzana marginalis
Limnocorax flavirostra
Gallinula angulata
Porphyrio alleni
Porphyrio martinicus
Fulica americana
Fulica cristata
Gruidae
Grus canadensis
Otididae
Chlamydotis undulata
Chlamydotis macqueenii
CHARADRIIFORMES
Haematopodidae
Haematopus meadewaldoi
Glareolidae
Cursorius cursor
Glareola maldivarum
Charadriidae
Charadrius vociferus
Charadrius semipalmatus
Charadrius pecuarius
Charadrius mongolus
Charadrius asiaticus
Charadrius veredus
Pluvialis dominicus
Pluvialis fulva
Scolopacidae
Calidris tenuirostris
Calidris pusilla
Calidris mauri
Calidris fuscicollis
Calidris ruficollis
Calidris subminuta
Calidris minutilla
Calidris bairdii
Calidris acuminata
Calidris himantopus
Gallinago stenura
Gallinago megala
Scopolax minor

DARUALAKÚAK
guvatfürjfélék
guvatfürj
guvatfélék
álarcos vízicsibe
csíkos vízicsibe
szerecsen-vízicsibe
törpevízityúk
afrikai szultántyúk
amerikai szultántyúk
gyĦrĦscsĘrĦ szárcsa
bütykös szárcsa
darufélék
kanadai daru
túzokfélék
galléros túzok
pettyes túzok
LILEALAKÚAK
csigaforgató-félék
kanári-szigeteki csigaforgató
székicsérfélék
futómadár
keleti székicsér
lilefélék
ékfarkú lile
kanadai lile
apró lile
tibeti lile
sztyeppi lile
barnaszárnyú lile
amerikai pettyeslile
ázsiai pettyeslile
szalonkafélék
nagy partfutó
kis partfutó
alaszkai partfutó
Bonaparte-partfutó
rozsdástorkú partfutó
hosszúujjú partfutó
törpepartfutó
Baird-partfutó
hegyesfarkú partfutó
töcspartfutó
hegyesfarkú sárszalonka
tajgasárszalonka
koboldszalonka
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427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440 Laridae
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455 Sternidae
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465 Alcidae
466
467
468
469

Limnodromus scolopaceus
Limnodromus griseus
Limosa haemastica
Numenius minutus
Numenius borealis
Bartramia longicauda
Tringa flavipes
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
Tringa brevipes
Tringa semipalmata
Actitis macularius
Phalaropus tricolor
Larus leucophthalmus
Larus atricilla
Larus pipixcan
Larus philadelphia
Larus cirrocephalus
Larus delawarensis
Larus smithsonianus
Larus cachinnans
Larus michahellis
Larus armenicus
Larus schistisagus
Larus thayeri
Rhodostethia rosea
Pagophila eburnea

hosszúcsĘrĦ cankógoda
rövidcsĘrĦ cankógoda
feketeszárnyú goda
törpepóling
eszkimópóling
hosszúfarkú cankó
sárgalábú cankó
mocsári cankó
remetecankó
szibériai vándorcankó
lármás cankó
pettyes billegetĘcankó
Wilson-víztaposó
sirályfélék
pápaszemes sirály
kacagó sirály
prérisirály
Bonaparte-sirály
szürkefejĦ sirály
gyĦrĦscsĘrĦ sirály
amerikai ezüstsirály
sztyeppi sirály
sárgalábú sirály
örmény sirály
kamcsatkai sirály
eszkimósirály
rózsás sirály
hósirály
csérfélék
királycsér
bengáliai csér
pompás csér
rózsás csér
tavi csér
Bering-csér

Sterna maxima
Sterna bengalensis
Sterna elegans
Sterna dougallii
Sterna forsteri
Sterna aleutica (Onychoprion
aleuticus)
Sterna anathetus (Onychoprion álarcos csér
anaethetus)
füstös csér
Sterna fuscata (Onychoprion
fuscata)
barna noddi
Anous stolidus
alkafélék
lumma
Uria aalge
vastagcsĘrĦ lumma
Uria lomvia
fekete lumma
Cepphus grylle
alkabukó
Alle alle
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Aethia psittacula
Synthliboramphus antiquus
Fratercula cirrhata
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae
Pterocles senegallus
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
Pterocles exustus
Syrrhaptes paradoxus
COLUMBIFORMES
Columbidae

488
489
490 CUCULIFORMES
491 Cuculidae
492
493
494
495
496 STRIGIFORMES
497 Strigidae
498
499
500 CAPRIMULGIFORMES
501 Caprimulgidae
502
503
504
505 APODIFORMES
506 Apodidae
507
508
509
510
511
512

Columba livia
Columba palumbus azorica
Columba trocaz
Columba bollii
Columba junoniae
Streptopelia orientalis
Streptopelia senegalensis
(Stigmatopelia senegalensis)
Zenaida macroura
Chrysococcyx caprius
Cuculus optatus
Coccyzus erythrophthalmus
Coccyzus americanus
Strix nebulosa
Asio capensis
Caprimulgus ruficollis
Caprimulgus aegyptius
Chordeiles minor
Hirundapus caudacutus
Chaetura pelagica
Apus unicolor
Apus pacificus
Apus caffer
Apus affinis

papagájalka
ezüstalka
kontyos lunda
PUSZTAITYÚK-ALAKÚAK
pusztaityúkfélék
pettyes pusztaityúk
feketehasú pusztaityúk
nyílfarkú pusztaityúk
barnahasú pusztaityúk
talpastyúk
GALAMBALAKÚAK
galambfélék
szirti galamb*
azori örvös galamb
madeirai babérgalamb
szürkefejĦ babérgalamb
fehérfarkú babérgalamb
keleti gerle
pálmagerle*
sirató gerle
KAKUKKALAKÚAK
kakukkfélék
rezes fénykakukk
keleti kakukk
feketecsĘrĦ esĘkakukk
sárgacsĘrĦ esĘkakukk
BAGOLYALAKÚAK
bagolyfélék
szakállas bagoly
mocsári fülesbagoly
LAPPANTYÚALAKÚAK
lappantyúfélék
rozsdásnyakú lappantyú
sivatagi lappantyú
estifecske
SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK
sarlósfecskefélék
sertefarkú sarlósfecske
kéménysarlósfecske
egyszínĦ sarlósfecske
keleti sarlósfecske
kaffersarlósfecske
kis sarlósfecske
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CORACIIFORMES
Alcedinidae
Halcyon smyrnensis
Ceryle rudis
Megaceryle alcyon
Meropidae
Merops orientalis
Merops persicus
PICIFORMES
Picidae
Colaptes auratus
Sphyrapicus varius
Picoides tridactylus
PASSERIFORMES
Tyrannidae
Sayornis phoebe
Empidonax virescens
Tyrannus savana
Alaudidae
Ammomanes cinctura
Ammomanes deserti
Alaemon alaudipes
Chersophilus duponti
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis
Calandrella rufescens
Galerida theklae
Eremophila bilopha
Hirundinidae
Tachycineta bicolor
Riparia paludicola
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo pyrrhonota
Progne subis
Motacillidae
Anthus richardi
Anthus godlewskii
Anthus berthelotii
Anthus hodgsoni
Anthus gustavi
Anthus petrosus
Anthus rubescens
Bombycillidae
Bombycilla cedrorum

SZALAKÓTAALAKÚAK
jégmadárfélék
barna halkapó
tarka halkapó
örvös halkapó
gyurgyalagfélék
smaragdgyurgyalag
zöld gyurgyalag
HARKÁLYALAKÚAK
harkályfélék
északi hangyászküllĘ
sárgahasú cukorharkály
háromujjú hĘcsik
VERÉBALAKÚAK
tirannuszfélék
szürke légykapótirannusz
zöldes tirannusz
villásfarkú királygébics
pacsirtafélék
homoki pacsirta
sivatagi pacsirta
sarlóscsĘrĦ pacsirta
vékonycsĘrĦ pacsirta
hegyi kalandrapacsirta
fehérszárnyú pacsirta
szerecsenpacsirta
csíkos szikipacsirta
kövi pacsirta
sivatagi fülespacsirta
fecskefélék
odúfecske
barnatorkú partifecske
szirtifecske
sziklafecske
északi bíborfecske
billegetĘfélék
sarkantyús pityer
mongol pityer
kanári-szigeteki pityer
olívhátú pityer
tundrapityer
parti pityer
vörhenyes pityer
csonttollúfélék
cédruscsonttollú

21012

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 128. szám

A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés

558 Mimidae
559
560
561
562 Prunellidae
563
564
565
566 Turdidae
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596 Sylviidae
597
598
599
600
601

Mimus polyglottos
Toxostoma rufum
Dumetella carolinensis
Prunella montanella
Prunella ocularis
Prunella atrogularis
Cercotrichas galactotes
Luscinia calliope
Luscinia cyane
Irania gutturalis
Phoenicurus erythronotus
Phoenicurus moussieri
Saxicola dacotiae
Saxicola caprata
Oenanthe cypriaca
Oenanthe deserti
Oenanthe finschii
Oenanthe monacha
Oenanthe leucopyga
Oenanthe leucura
Zoothera dauma
Zoothera sibirica (Geokichla
sibirica)
Zoothera naevia (Ixoreus
naevius)
Hylocichla mustelina
Catharus guttatus
Catharus ustulatus
Catharus minimus
Catharus fuscescens
Turdus unicolor
Turdus obscurus
Turdus naumanni
Turdus eunomus
Turdus atrogularis
Turdus ruficollis
Turdus migratorius
Prinia gracilis
Locustella certhiola
Locustella lanceolata
Locustella fasciolata
Acrocephalus dumetorum

gezerigófélék
énekes gezerigó
vörhenyes gezerigó
macskamadár
szürkebegyfélék
szibériai szürkebegy
örmény szürkebegy
feketetorkú szürkebegy
rigófélék
tüskebujkáló
rubinbegy
kék fülemüle
fehértorkú fülemüle
vöröshátú rozsdafarkú
gyémántrozsdafarkú
kanári-szigeteki csuk
gyászos csuk
ciprusi hantmadár
sivatagi hantmadár
türk hantmadár
csuklyás hantmadár
koronás hantmadár
kormos hantmadár
himalájai földirigó
szibériai földirigó
tarka földirigó
erdei fülemülerigó
pettyes fülemülerigó
flótázó fülemülerigó
szürkearcú fülemülerigó
vörhenyes fülemülerigó
szürke rigó
halvány rigó
Naumann-rigó
rĘtszárnyú rigó
feketetorkú rigó
rĘttorkú rigó
vándorrigó
poszátafélék
karcsú prínia
csíkos tücsökmadár
foltos tücsökmadár
dalos tücsökmadár
berki nádiposzáta
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602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633 Muscicapidae
634
635
636
637 Paridae
638
639
640
641
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Acrocephalus griseldis
Acrocephalus aedon (Iduna
aedon)
Hippolais opaca (Iduna opaca)
Hippolais caligata (Iduna
caligata)
Hippolais rama (Iduna rama)
Hippolais olivetorum
Hippolais polyglotta
Sylvia sarda
Sylvia balearica
Sylvia undata
Sylvia deserticola
Sylvia conspicillata
Sylvia mystacea
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nana
Sylvia deserti
Sylvia hortensis
Sylvia crassirostris
Phylloscopus coronatus
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus borealis
Phylloscopus humei
Phylloscopus schwarzi
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus orientalis
Phylloscopus neglectus
Phylloscopus brehmi
Phylloscopus canariensis
Regulus teneriffae
Regulus madeirensis
Muscicapa dauurica
Ficedula semitorquata
Ficedula speculigera
Parus lugubris (Poecile
lugubris)
Parus cinctus (Poecile cinctus)
Parus cyanus (Cyanistes
cyanus)
Parus teneriffae (Cyanistes
teneriffae)

eufráteszi nádirigó
vastagcsĘrĦ nádirigó
spanyol geze
kis geze
perzsa geze
olívgeze
déli geze
szardíniai poszáta
Baleár-szigeteki poszáta
bujkáló poszáta
Atlasz-hegységi poszáta
törpeposzáta
tamariszkuszposzáta
ciprusi poszáta
feketetorkú poszáta
sivatagi poszáta
szaharai poszáta
dalos poszáta
vastagcsĘrĦ poszáta
koronás füzike
sárga füzike
északi füzike
himalájai füzike
vastagcsĘrĦ füzike
barna füzike
balkáni füzike
perzsa füzike
ibériai füzike
kanári-szigeteki füzike
kanári-szigeteki királyka
madeirai királyka
légykapófélék
barna légykapó
félörvös légykapó
Atlasz-hegységi légykapó
cinegefélék
füstös cinege
lappföldi cinege
lazúrcinege
kanári-szigeteki kékcinege
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Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Sitta canadensis
Sitta neumayer
Laniidae
Tchagra senegalus
Lanius cristatus
Lanius isabellinus
Lanius phoenicuroides
Lanius schach
Lanius meridionalis
Lanius excubitorius
Lanius nubicus
Corvidae
Perisoreus infaustus
Cyanopica cyanus
Corvus dauuricus
Sturnidae

663
664 Passeridae
665
666
667
668
669
670 Vireonidae
671
672
673
674
675 Fringillidae
676
677
678
679
680
681
682
683
684
2

•

Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Sturnus sturninus (Agropsar
sturninus)
Passer domesticus2
Passer hispaniolensis
Passer moabiticus
Petronia brachydactyla
Petronia petronia
Vireo griseus
Vireo flavifrons
Vireo philadelphicus
Vireo olivaceus
Fringilla teydea
Serinus pusillus
Serinus canaria
Serinus citrinella
Serinus corsicanus
Loxia scotica
Loxia pytyopsittacus
Carpodacus roseus
Rhodopechys sanguineus

csuszkafélék
török csuszka
korzikai csuszka
kanadai csuszka
kövi csuszka
gébicsfélék
barátcsagra
barna gébics
pusztai gébics
turkesztáni gébics
hosszúfarkú gébics
sivatagi Ęrgébics
szalagos Ęrgébics
álarcos gébics
varjúfélék
északi szajkó
kék szarka
örvös csóka
seregélyfélék
seregély
egyszínĦ seregély
bíborhátú seregély
verébfélék
házi veréb
berki veréb
tamariszkuszveréb
halvány köviveréb
köviveréb
lombgébicsfélék
szürke lombgébics
sárgatorkú lombgébics
sárgahasú lombgébics
pirosszemĦ lombgébics
pintyfélék
kék pinty
vöröshomlokú csicsörke
kanári*
citromcsicsörke
korzikai csicsörke
skót keresztcsĘrĦ
nagy keresztcsĘrĦ
rózsás pirók
rózsásszárnyú sivatagipinty

A Passer italiae (olasz veréb) néven önálló fajként is ismert Passer domesticus italiae alfajt is beleértve.
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Bucanetes githagineus
Hesperiphona vespertina

trombitás sivatagipinty
koronás meggyvágó
amerikaiposzáta-félék
csíkos kéregjáró
aranyszárnyú hernyófaló
kékszárnyú hernyófaló
szürkefejĦ hernyófaló
északi lombposzáta
sárga lombjáró
barkós lombjáró
feketetorkú lombjáró
narancstorkú lombjáró
tigrislombjáró
magnólia-lombjáró
koronás lombjáró
kucsmás lombjáró
rozsdás lombjáró
legyezĘfarkú lombposzáta
koronás harasztjáró
(nincs magyar neve)
lápi harasztjáró
északi álarcosposzáta
csuklyás lombjáró
sapkás lombjáró
tangarafélék
piros tangara
skarláttangara
sármányfélék
tarka avarsármány
pacsirtasármány
mezei verébsármány
vörhenyes verébsármány
énekes verébsármány
Lincoln-verébsármány
koronás verébsármány
fehértorkú verébsármány
füstös junkó
feketearcú sármány
sivatagi sármány
szürke sármány
rozsdás sármány
barnafülĦ sármány
tajgasármány
vörhenyes sármány
aranyos sármány
szürkevállú sármány

685
686
687 Parulidae
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709 Thraupidae
710
711
712 Emberizidae
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730

Mniotilta varia
Vermivora chrysoptera
Vermivora cyanoptera
Vermivora peregrina
Parula americana
Dendroica petechia
Dendroica pensylvanica
Dendroica virens
Dendroica fusca
Dendroica tigrina
Dendroica magnolia
Dendroica coronata
Dendroica striata
Dendroica castanea
Setophaga ruticilla
Seiurus aurocapilla
Seiurus motacilla
Seiurus noveboracensis
Geothlypis trichas
Wilsonia citrina
Wilsonia pusilla
Piranga rubra
Piranga olivacea
Pipilo erythrophthalmus
Chondestes grammacus
Ammodramus sandwichensis
Passerella iliaca
Melospiza melodia
Melospiza lincolnii
Zonotrichia leucophrys
Zonotrichia albicollis
Junco hyemalis
Emberiza spodocephala
Emberiza striolata
Emberiza cineracea
Emberiza caesia
Emberiza fucata
Emberiza chrysophrys
Emberiza rutila
Emberiza aureola
Emberiza pallasi
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vörösfejĦ sármány
(nincs magyar neve)
vörösmellĦ magvágó
indigópinty
csirögefélék
seregélysármány
Dolichonyx oryzivorus
barnafejĦ gulyajáró
Molothrus ater
Xanthocephalus xanthocephalus sárgafejĦ csiröge
narancstrupiál
Icterus galbula
EMLėSÖK
MÉHLEPÉNYES EMLėSÖK
SÜNALAKÚAK
sünfélék
mediterrán sün
Erinaceus algirus
CICKÁNYALAKÚAK
cickányfélék
kanári-szigeteki cickány
Crocidura canariensis
szicíliai cickány
Crocidura sicula
vakondfélék
pireneusi pézsmacickány (dezmán)
Galemys pyrenaicus
NAGYDENEVÉREK
repülĘkutyafélék
nílusi repülĘkutya
Rousettus aegyptiacus
KISDENEVÉREK
patkósdenevér-félék
Blasius-patkósdenevér
Rhinolophus blasii
Méhely-patkósdenevér
Rhinolophus mehelyi
simaorrúdenevér-félék
Botta-késeidenevér
Eptesicus bottae
hosszúlábú denevér
Myotis capaccinii
azori-szigeteki koraidenevér
Nyctalus azoreum
madeirai törpedenevér
Pipistrellus maderensis
déli hosszúfülĦ-denevér
Plecotus kolombatovici
hegyi hosszúfülĦ-denevér
Plecotus macrobullaris
tenerifei hosszúfülĦ-denevér
Plecotus teneriffae
szelindekdenevér-félék
nagy szelindekdenevér
Tadarida teniotis
NYÚLALAKÚAK
nyúlfélék
havasi nyúl
Lepus timidus
RÁGCSÁLÓK
mókusfélék
európai mormota latirostris alfaja
Marmota marmota latirostris
szibériai repülĘmókus
Pteromys volans
gyöngyös ürge
Spermophilus suslicus
perzsa mókus
Sciurus anomalus
Emberiza bruniceps
Emberiza elegans
Pheucticus ludovicianus
Passerina cyanea

Icteridae

MAMMALIA
PLACENTALIA
ERINACEOMORPHA
Erinaceidae
SORICOMORPHA
Soricidae
Talpidae
MEGACHIROPTERA
Pteropodidae
MICROCHIROPTERA
Rhinolophidae
Vespertilionidae

Tadarididae
DUPLICIDENTATA
Leporidae
RODENTIA
Sciuridae
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777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812

•

21017

2012. évi 128. szám

A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés

Cricetidae
Cricetus cricetus
Mesocricetus newtoni
Microtidae
Microtus cabrerae
Microtus tatricus
Gliridae
Eliomys quercinus
Myomimus roachi
Zapodidae
Sicista betulina
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Mustelidae
Mustela lutreola
Vormela peregusna
Gulo gulo
Viverridae
Genetta genetta
Herpestes ichneumon
Felidae
Lynx pardinus
PINNIPEDIA
Phocidae
Cystophora cristata
Erignathus barbatus
Halichoerus grypus
Monachus monachus
Pagophilus groenlandicus
Phoca hispida
Phoca vitulina
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus

813
814 Bovidae
815
816
817
818
819
820
821

Bison bonasus
Capra aegagrus
Capra ibex
Capra pyrenaica
Ovis musimon
Ovis musimon ophion
Rupicapra (pyrenaica) ornata

hörcsögfélék
(mezei) hörcsög
dobrudzsai aranyhörcsög
pocokfélék
Cabrera-pocok
tátrai földipocok (tátrai pocok)
pelefélék
kerti pele
bolgár egérpele
szöcskeegérfélék
északi szöcskeegér
sülfélék
tarajos sül
RAGADOZÓK
kutyafélék
sarki róka*
menyétfélék
európai nyérc
tigrisgörény
rozsomák
cibetmacskafélék
északi petymeg
egyiptomi mongúz
macskafélék
párduchiúz
ÚSZÓLÁBÚAK
fókafélék
hólyagos fóka
szakállas fóka
kúpos fóka
mediterrán barátfóka
grönlandi fóka
gyĦrĦsfóka
borjúfóka
PÁROSUJJÚ PATÁSOK
szarvasfélék
korzikai gímszarvas (törpe
gímszarvas)
marhafélék
európai bölény
bezoárkecske*
kĘszáli kecske
spanyol kecske
muflon**
ciprusi muflon
abruzzói zerge
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822
823
824 CETACEA
825 Delphinidae
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860

•

Phocoenidae
Monodontidae
Ziphiidae

Physeteridae

Rupicapra rupicapra balcanica alpesi zerge balcanica alfaja
(balkáni zerge)
alpesi zerge tatrica alfaja (tátrai
Rupicapra rupicapra tatrica
zerge)
CETEK
delfinfélék
közönséges delfin
Delphinus delphis
törpe-kardszárnyúdelfin
Feresa attenuata
rövidszárnyú gömbölyĦfejĦ-delfin
Globicephala macrorynchus
hosszúszárnyú gömbölyĦfejĦGlobicephala melas
delfin
Risso-delfin
Grampus griseus
Fraser-delfin
Lagenodelphis hosei
fehéroldalú delfin
Lagerorchynchus acutus
fehércsĘrĦ delfin
Lagerorchynchus albirostris
közönséges kardszárnyúdelfin
Orcinus orca
fehérajkú kardszárnyúdelfin
Peponocephala electra
kis kardszárnyúdelfin
Pseudorca crassidens
nyugat-afrikai púposdelfin
Sousa teuszii
pettyes delfin
Stenella attenuata
háromszínĦ delfin
Stenella clymene
csíkos delfin
Stenella coeruleoalba
atlanti delfin
Stenella frontalis
hosszúcsĘrĦ delfin
Steno bredanensis
palackorrú delfin
Tursiops truncatus
disznódelfin-félék
közönséges disznódelfin
Phocoena phocoena
narválfélék
beluga (fehér delfin)
Delphinapterus leucas
narvál
Monodon monoceros
csĘröscetfélék
kacsafejĦ csĘröscet
Hyperoodon ampullatus
északi csĘröscet
Mesoplodon bidens
állas csĘröscet
Mesoplodon densirostris
antillai csĘröscet
Mesoplodon europaeus
hosszúorrú csĘröscet
Mesoplodon grayi
True-csĘröscet
Mesoplodon mirus
Cuvier-csĘröscet
Ziphius cavirostris
ámbráscetfélék
kis ámbráscet
Kogia breviceps
törpeámbráscet
Kogia simus
nagy ámbráscet
Physeter macrocephalus
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861 Balaenidae
862
863
864 Balaenopteridae
865
866
867
868
869

Balaena glacialis
Balaena mysticetus
Balaenoptera acutorostrata
Balaenoptera borealis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus

870
Megaptera novaeangliae
* Kivéve a háziasított formákat
** Csak a Korzikán és Szardínián élĘ természetes populációk”

simabálna-félék
északi-foki bálna
grönlandi bálna
barázdásbálna-félék
csukabálna
tĘkebálna
trópusi bálna
óriásbálna (kék bálna)
közönséges barázdásbálna
(közönséges bálna)
hosszúszárnyú bálna

A vidékfejlesztési miniszter 101/2012. (IX. 28.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erõforrások megõrzése intézkedés
keretében a védett õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták megõrzéséhez nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló
17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erõforrások megõrzése intézkedés keretében a védett
õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták megõrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének
részletes feltételeirõl szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (1) bekezdése helyére a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmeket 2012. április 1. és október 10. között lehet benyújtani az MVH-hoz, az MVH honlapján
közleményben közzétett nyomtatványon. A nyomtatványnak legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia
a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai;
b) támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok;
c) célprogramra vonatkozó információk:
ca) in vitro megõrzés célprogram esetén a tárolásra kerülõ genetikai anyagok tervezett száma állatfajtánként,
a genetikai anyag jellege szerinti bontásban, éves ütemezésben a támogatási idõszakra;
cb) ex situ megõrzés célprogram esetén a támogatási idõszakban mesterséges termékenyítõ állomáson, várományos
bika telepen és kancafedeztetési állomáson tartani kívánt apaállatok tervezett száma, a felvásárolni kívánt apaállatok
száma, baromfifélék esetén a beólazásra tervezett nõivarú, és a termeltetéshez szükséges ivararány szerint felnevelni,
vagy felvásárolni kívánt hímivarú egyedek száma fajtánként a támogatási idõszakra;
cc) tenyésztésszervezés célprogram esetén az elismert tenyésztõszervezet által a támogatási kérelem benyújtásának
idõpontjában fenntartott fajták felsorolása, az elismert tenyésztõszervezethez tartozó tenyészetek száma és
a tenyészetek száma alapján meghatározott tenyésztésvezetõk és körzeti tenyésztõk száma;
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cd) tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a megvalósítandó rendezvényre, kiadványra, nemzetközi
kapcsolattartásra, nyilvántartás fejlesztésére vagy fajtahasznosításra vonatkozó adatok megjelölésével;
d) a cc) és cd) alpontban megjelölt feladatok megvalósításának tételes költség- és támogatás igénye feladatonként
éves bontásban;
e) a kérelmezõ aláírásának helye.”
2. §

Az R. a következõ 27. §-sal egészül ki:
„27. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erõforrások megõrzése intézkedés
keretében a védett õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták megõrzéséhez nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 101/2012. (IX. 28.)
VM rendelettel megállapított 13. § (1) bekezdését a 2012. április 1-jétõl benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni
kell.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 63/2012. (IX. 28.) OGY határozata
a Hungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról*
Az Országgyûlés a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 14. § (2) bekezdés k) pontja
alapján
– Lezsák Sándort és
– dr. Simicskó Istvánt
a Hungarikum Bizottság tagjának
delegálja.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

A köztársasági elnök 237/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel dr. Kishonti
Noémi Ágotát 2012. október 6-ai hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05247-1/2012.

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 238/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel dr. Mester
Juditot 2012. október 24-ei hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05247-2/2012.

A köztársasági elnök 239/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel dr. Miklós
Györgyöt 2012. szeptember 30-ai hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2012. szeptember 20.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05390/2012.

A köztársasági elnök 240/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel dr. Sándor
Évát 2012. december 28-ai hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05247-4/2012.
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A köztársasági elnök 241/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Vastagh Ágotát 2012. október 26-ai hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05247-3/2012.

A köztársasági elnök 242/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bálint Gábort
2012. október 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05247-5/2012.

A köztársasági elnök 243/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Barócsné dr. Vattay
Noémi Erzsébetet 2012. október 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05247-6/2012.
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A köztársasági elnök 244/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gécziné dr. Bárdosi
Eszter Virágot 2012. október 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05247-7/2012.

A köztársasági elnök 245/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Móritz Krisztiánt
2012. október 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05247-8/2012.

A köztársasági elnök 246/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Pálffy Balázst
2012. október 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05247-9/2012.
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A köztársasági elnök 247/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Polay Józsefet
2012. október 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05247-10/2012.

A köztársasági elnök 248/2012. (IX. 28.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ranga Zsanettet
2012. október 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05247-11/2012.

A köztársasági elnök 249/2012. (IX. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter elõterjesztésére – hozzájárulok Tadamichi
Yamamoto rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Japán magyarországi rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetévé történõ kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2012. augusztus 28.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. szeptember 5.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04968/2012.
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A köztársasági elnök 250/2012. (IX. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter elõterjesztésére – hozzájárulok Xiao Qian
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Kínai Népköztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetévé történõ kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2012. augusztus 30.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. szeptember 13.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04969/2012.

A köztársasági elnök 251/2012. (IX. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter elõterjesztésére – hozzájárulok Julio César
Cancio Ferrer rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Kubai Köztársaság magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történõ kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2012. augusztus 30.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. szeptember 13.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04960/2012.
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A köztársasági elnök 252/2012. (IX. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter elõterjesztésére – hozzájárulok Imants
Viesturs Lieis rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Lett Köztársaság magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történõ kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2012. augusztus 23.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. augusztus 30.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04814/2012.

A köztársasági elnök 253/2012. (IX. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter elõterjesztésére – hozzájárulok Ricardo
Vallarino Pérez rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Panamai Köztársaság magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történõ kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2012. augusztus 30.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. szeptember 13.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04959/2012.
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A köztársasági elnök 254/2012. (IX. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter elõterjesztésére – hozzájárulok Raúl José
Betancourt Seeland rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Venezuelai Bolivári Köztársaság magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történõ kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2012. augusztus 30.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. szeptember 13.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04970/2012.

A köztársasági elnök 255/2012. (IX. 28.) KE határozata
szolgálati viszony megszûnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján – a belügyminiszter
javaslatára – megállapítom, hogy dr. Sárközi Ferenc rendõr dandártábornok hivatásos szolgálati viszonya 2012.
szeptember 18-ai hatállyal, a törvény erejénél fogva megszûnik.
Budapest, 2012. szeptember 13.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. szeptember 18.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05015/2012.
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A köztársasági elnök 256/2012. (IX. 28.) KE határozata
szolgálati viszony megszüntetésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 56. § (2) bekezdés c) pontja alapján – a belügyminiszter javaslatára – Kivágó
Tamás tûzoltó dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2013. április 16-ai hatállyal felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2012. szeptember 13.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. szeptember 18.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04858/2012.

A Kormány 1404/2012. (IX. 28.) Korm. határozata
az ENSZ Közgyûlésének 67. ülésszakán való magyar részvételrõl
A Kormány
1. jóváhagyja – az 1. melléklet szerint – az ENSZ Közgyûlésének 67. ülésszakán részt vevõ magyar küldöttség
tevékenységének irányelveit;
2. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az ENSZ Közgyûlésének 67. ülésszakán részt vevõ magyar küldöttség
vezetõjének és tagjainak megbízásáról elõterjesztést tegyen Magyarország köztársasági elnökének.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1405/2012. (IX. 28.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az
engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én
aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül
tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás
végrehajtásáról szóló Jegyzõkönyv (továbbiakban: Végrehajtási Jegyzõkönyv) bemutatott szövegével;
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2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Végrehajtási Jegyzõkönyv bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Végrehajtási Jegyzõkönyv szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Végrehajtási Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás
szövegének végleges megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1406/2012. (IX. 28.) Korm. határozata
az egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl és mûködésének
elõkészítésérõl szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következõ határozatot hozza:
1. Az egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl és mûködésének elõkészítésérõl
szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontjában a „2012. október 1-jéig” szövegrész
helyébe a „2013. március 1-ig” szöveg lép.
2. A Határozat 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 130 fõ, váltási vagy megerõsítési idõszakban
legfeljebb 260 fõ vegyen részt a Csoport tevékenységében az 1. pontban meghatározott vállalás határidejéig.”
3. A Határozat a következõ 3a. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„3a. hozzájárul ahhoz, hogy ha a Csoport vezetésére vonatkozó vállalás nem kerül meghosszabbításra, a Csoport
tevékenységében részt vevõ állomány mûveleti területrõl történõ kivonását a vállalás határidejétõl számított két
hónapon belül be kell fejezni.”
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1407/2012. (IX. 28.) Korm. határozata
a 2012. évi paralimpiai állami jutalom kifizetéséhez szükséges elõirányzat-átcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a 2012. évi londoni XIV. nyári
paralimpiai játékokon eredményesen szerepelt versenyzõk és a felkészítésükben közremûködõ sportszakemberek
állami jutalmazása céljából a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok
cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 6. Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására jogcímcsoport, 2. Sporteredmények, sportszakmai
tevékenység anyagi elismerése jogcím javára 650 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. december 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1407/2012. (IX. 28.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
XX.
20
23
6
298279

XI.
297102
3
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggĘ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
2
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
1
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

650,0
-650,0

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

XX.

20

650,0
I.n.év

II. n.év

III.n.év

650,0

IV.n.év
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Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
23
Sporttevékenység támogatása
6
Az olimpiai mozgalommal összefüggĘ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
298279
2
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Összesen
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
650,0
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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2012. évi 128. szám

A Kormány 1408/2012. (IX. 28.) Korm. határozata
a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában kapott
felhatalmazás alapján engedélyezi a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2012. június 30-ig pénzügyileg nem
teljesült maradványok felhasználását, valamint a meghiúsult maradványok visszahagyását az 1. melléklet szerint
és a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. elrendeli az államháztartás központi alrendszerébe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2011. évi
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról szóló 1131/2012. (IV. 26.) Korm. határozatban
felhasználásra biztosított maradvány átcsoportosítását a 3. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1408/2012. (IX. 28.) Korm. határozathoz
ezer forintban

Fejezet

Kötelezettségvállalással terhelt, de 2012. június 30-ig nem teljesült,
valamint meghiúsult maradványok
visszahagyása

Országgyûlés
Közbeszerzési Hatóság
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Köztársasági Elnökség
Alkotmánybíróság
Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala
Állami Számvevõszék
Bíróságok
Magyar Köztársaság Ügyészsége
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Miniszterelnökség
Vidékfejlesztési Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Belügyminisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Külügyminisztérium
Uniós Fejlesztések
Emberi Erõforrások Minisztériuma
Gazdasági Versenyhivatal
Központi Statisztikai Hivatal
Magyar Tudományos Akadémia
Összesen
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Mindösszesen:

646
952 931
918 752
0
0
256 167
12 283
454 193
774 972
0
0
0
3 785 893
2 543 731
1 407 824
3 600
0
16 527 588
547 601
25 928 082
13 933 634
9 052
1 284
4 247 350
72 305 583
0
0
72 305 583

további intézkedésig fel nem
használható összege

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 450 262
99 395
126 220
616 839
620 042
7 507 630
275 380
4 453 638
5 937 115
1 757 966
1 793 650
5 722 061
0
562 565
0
34 922 763
1 945
548 474
35 473 182

21034

2. melléklet az 1408/2012. (IX. 28.) Korm. határozathoz
ezer forintban

Fejezetszám
XX.

Címszám

Alcímszám

JogcímElĘir.Jogcímcsop.csoportszám
szám
szám

2
3
20
17
6
1
20
6
1
30
25
5
1
46
1

Kiemelt
FejezetAlcím- Jogcím- Jogcím- ElĘir.elĘir.Cím-név
Kiemelt elĘirányzat neve
név
név
csop.-név
név
csop.-név
szám
Emberi ErĘforrás Minisztériuma
Állami szociális intézetek
Vakok Állami Intézete
MĦködési költségvetés
4
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Egyes szociális pénzbeli támogatások
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
Társadalmi kohéziót erĘsítĘ tárcaközi integrációs szociális programok
Fogyatékos személyek esélyegyenlĘségét elĘsegítĘ programok támogatása
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek mĦködési támogatása
Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
Megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatásával összefüggĘ bértámogatás
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások

Átcsoportosítás (+/-)

382 523

-142 737

-40

-14 811

-224 935

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 128. szám

2011. évi maradvány átcsoportosítása

ezer forintban

Alcímszám

ElĘir.JogcímJogcímcsoportcsop.szám
szám
szám

20
51
3
56
1

Kiemelt
FejezetAlcím- Jogcím- Jogcím- ElĘir.elĘir.Kiemelt elĘirányzat neve
Cím-név
név
név csop.-név név
csop.-név
szám
Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
4
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Nemzetiségi támogatások
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások

Átcsoportosítás (+/-)

46 000

2012. évi 128. szám

XX.

Címszám

•

Fejezetszám

MAGYAR KÖZLÖNY

3. melléklet az 1408/2012. (IX. 28.) Korm. határozathoz

-46 000

21035
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MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 128. szám

A Kormány 1409/2012. (IX. 28.) Korm. határozata
a Magyarság Háza épületének kialakításához kapcsolódó állami támogatásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarság Háza (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.) nemzeti identitás kiállítása, látogató- és
oktatás-módszertani központja kialakításával;
Felelõs:
az államháztartásért felelõs miniszter
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
a nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes
Határidõ:
azonnal
2. elrendeli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Magyarság Háza
(1014 Budapest, Szentháromság tér 6.) nemzeti identitás kiállítása, látogató- és oktatás-módszertani központja
kialakítására, valamint a Magyarság Háza egyéb járulékos felújítására 145 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri
átcsoportosítását elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország
2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 4. Határon túli magyarok
programjainak támogatása alcím, 3. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnöki fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Felelõs:
az államháztartásért felelõs miniszter
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
a nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes
Határidõ:
átcsoportosításra: 2012. október 1.
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2013. augusztus 30.
3. felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a 2013. évi központi költségvetési törvény keretében
gondoskodjon a Magyarság Háza (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.) nemzeti identitás kiállítása, látogatóés oktatás-módszertani központja kialakítására, valamint a Magyarság Háza egyéb járulékos felújítására szükséges
további 723 millió forint Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történõ biztosításáról.
Felelõs:
az államháztartásért felelõs miniszter
Határidõ:
2013. január 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1409/2012. (IX. 28.) Korm. határozathoz
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

X.
20
4
228895

3

XI.
297102
3
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

20
4
228895

3

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

145,0
-145,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
X.

Alcím
név

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
1
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

2012. évi 128. szám

ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

145,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év

145,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

145,0

21037
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MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 128. szám

A Kormány 1410/2012. (IX. 28.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Vasas Sport Club
1139 Budapest, Fáy utca 58. szám alatti ingatlanon megvalósítandó kézilabdacsarnok bõvítéséhez, és a 1026
Budapest, Pasaréti út 11–13. szám alatti ingatlanon megvalósítandó vívócsarnok korszerûsítési beruházásra
258,4 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésû elõirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése
és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése jogcím javára, a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2013. június 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1410/2012. (IX. 28.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

XX.
20
24
11
277145

2
1
5
XI.

297102
3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Módosítás
(+/-)

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

2012. évi 128. szám

ÁHT
egyedi
azonosító

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

258,4
-258,4

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

XX.
20
24

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése

11
277145
2
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

258,4

Összesen

I.n.év

258,4

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

258,4

21039
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A Kormány 1411/2012. (IX. 28.) Korm. határozata
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal peres ügye kapcsán felmerült fizetési kötelezettség
teljesítése érdekében szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ
átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal peres ügye kapcsán felmerült fizetési kötelezettség (a végrehajtó, illetve a bírósági végrehajtói
kamara részére a végrehajtás foganatosítása során behajtandó költségelemek) fedezetéhez 140,8 millió forint
1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési
kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 5. Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal
cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. december 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1411/2012. (IX. 28.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

•

ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

XI.
297102

3
XII.

212087

5
1

3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Vidékfejlesztési Minisztérium
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Működési költségvetés
Dologi kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

-140,8

140,8

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

XII.
Vidékfejlesztési Minisztérium
212087
5
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

140,8

Összesen

I.n.év

140,8

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

140,8
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A Kormány 1412/2012. (IX. 28.) Korm. határozata
a 2012. július 16. és 26. közötti konzultációs sorozat vonatkozásában vállalt feladatokról
A Kormány felhívja
1. a belügyminisztert, hogy az alábbi intézkedések lehetõ legkorábbi megvalósítása érdekében készítsen részletes
elõterjesztést, amelyben kidolgozza a megvalósítás tervét, illetve szükség esetén készítse is elõ a vonatkozó
jogszabályok, egyéb szabályozók módosított változatát:
a) a munkahelyteremtés elõsegítése céljából legkésõbb 2014. év elejére a közmunkaprogramba bevontak
számának 300 ezerre növelése,
b) a rokkantnyugdíjból kikerültek megélhetésének biztosítása céljából további, új típusú, egészségügyi
állapotuknak megfelelõ, speciális közfoglalkoztatás biztosítása;
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
2012. november 15.
2. az emberi erõforrások miniszterét, hogy az alábbi intézkedések lehetõ legkorábbi megvalósítása érdekében készítsen
részletes elõterjesztést, amelyben kidolgozza a megvalósítás tervét, illetve szükség esetén készítse is elõ a vonatkozó
jogszabályok, egyéb szabályozók módosított változatát:
a) a felsõoktatást érintõ kérdések megvitatása céljából a gazdasági szereplõk bevonásával mûködõ, állandó fórum
létrehozása,
b) a patikák támogatása, a gyógyszerkassza racionalizálása körében:
ba) a patikusok számára 2013-tól pénzügyi (patika) alap megteremtése, annak érdekében, hogy 2014.
január 1-jéig megvalósulhasson a jogszabályban elõírt 25 százalékos gyógyszerészi tulajdonrész a patikák
esetében, illetve már ekkor megvalósulhasson a gyógyszerészek többségi tulajdonszerzése (50+1%)
a törvényben elõírt 2017-es céldátum helyett,
bb) a gyógyszerkassza ésszerûsítése olyan lépések mentén, hogy ne háruljanak plusz terhek a betegekre,
bc) a patikák stabilizálása érdekében a szolgáltatási díj bevezetése 2013-tól úgy, hogy az betegterhet nem
eredményezhet,
c) a roma integráció elõsegítése körében a roma foglalkoztatási programok további mûködésének támogatása és
a szociális szövetkezetekkel való összekapcsolás lehetõségeinek vizsgálata,
d) a családok helyzetének javítása érdekében a cégekhez hasonlóan a családok csõdvédelmének bevezetése (illetve
ennek részletes társadalmi hatásainak vizsgálata);
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2012. november 15.
3. a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy:
a) a szociális szövetkezetek mûködési és jogi támogatási feltételeinek lehetõ legkorábbi javítása érdekében
készítsen részletes elõterjesztést, amelyben kidolgozza a megvalósítás tervét, illetve szükség esetén készítse is elõ
a vonatkozó jogszabályok, egyéb szabályozók módosított változatát,
b) tegyen javaslatot a határon átnyúló kapcsolatok céljából a Kárpát-medencei népfõiskolai hálózat kiépítésére;
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
az a) pont tekintetében 2012. november 15.
a b) pont tekintetében 2012. december 31.
4. a nemzetgazdasági minisztert, hogy az alábbi intézkedések lehetõ legkorábbi megvalósítása érdekében készítsen
részletes elõterjesztést, amelyben kidolgozza a megvalósítás tervét, illetve szükség esetén készítse is elõ a vonatkozó
jogszabályok, egyéb szabályozók módosított változatát:
a) a munkahelyvédelmi akcióterv megvalósítása, valamint folyamatos nyomon követése érdekében
együttmûködési és konzultációs fórumok létrehozása az érintett szervezetek bevonásával,
b) az adó- és pénzügyekért való felelõssége körében:
ba) a külföldre menekített vagyonok mértékének felmérése, azok közteherviselésbe történõ bevonása, illetve
ennek nemzetközi megoldásainak vizsgálata,
bb) a munkavállalói járulékok csökkentésén keresztül a családi adózás kiteljesítése, a családi adókedvezmény
bõvítése (illetve a várható hatások részletes bemutatása);
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
az a) és ba) pontok tekintetében 2012. november 15.
a bb) pont tekintetében 2012. október 15.
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5. a vidékfejlesztési minisztert, hogy az alábbi intézkedések lehetõ legkorábbi megvalósítása érdekében készítsen
részletes elõterjesztést, amelyben kidolgozza a részletes megvalósítás tervét, illetve szükség esetén készítse is elõ
a vonatkozó jogszabályok, egyéb szabályozók módosított változatát:
a) a bortermelés támogatása körében:
aa) az adminisztráció további csökkentése,
ab) a magyar bor védelme (eredet és minõségvédelem),
b) a mezõgazdaság helyzetének javítása érdekében a szövetkezésen alapuló termelõi integrációk – állami
közremûködéssel történõ – kialakításával a növénytermesztõ és állattenyésztõ gazdák versenyképességének
javítása;
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. november 15.
6. a vidékfejlesztési minisztert, hogy a vízgazdálkodási társulatok helyzetének végleges rendezése érdekében dolgozza
ki a gazdák (öntözési rendszerek kiépítését célzó) önkéntes társulását elõsegítõ hosszú távú koncepciót;
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. november 15.
7. a nemzeti lovas stratégia elõkészítésére és végrehajtására kinevezett miniszterelnöki megbízottat, hogy készítsen
részletes elõterjesztést a Nemzeti Lovasprogram végrehajtásának állásáról és a lovas-ágazat helyzetének további
javításáról, amelyben dolgozza ki az intézkedés részletes megvalósításának tervét, illetve készítse elõ a szükséges
jogszabályok, egyéb szabályozók módosított változatát.
Felelõs:
nemzeti lovas stratégia elõkészítésére és végrehajtására kinevezett miniszterelnöki megbízott
Határidõ:
2012. november 15.
8. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 121/2012. (IX. 28.) ME határozata
az Államreform Operatív Program – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring
Bizottsága elnökének kinevezésérõl
A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján 2012. október 1-jei
hatállyal
1. az Operatív Programok Monitoring Bizottságai elnökének kinevezésérõl szóló 100/2011. (XI. 29.) ME határozat alapján
kinevezett dr. Gál András Leventének az Államreform Operatív Program – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Monitoring Bizottsága elnöki megbízatását visszavonom;
2. egyidejûleg dr. Biró Marcellt, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárát az Államreform
Operatív Program – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökévé kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

