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Törvények

2012. évi CXXXII. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény,
valamint a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 2012. évi XLVI. törvény módosításáról*
1. §

(1) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban:
Tv.) 2. § a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„a) gazda: Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ
agrárgazdasági tevékenységet folytató õstermelõ vagy egyéni vállalkozó;
b) gazdálkodó szervezet: Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ
ba) élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és agrárgazdasági tevékenységet folytató,
bb) a ba) pont szerinti feltételek hiányában agrárgazdasági tevékenységet fõtevékenységként folytató
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég,
szövetkezet, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, erdõbirtokossági társulat, európai szövetkezet,
európai részvénytársaság;”
(2) A Tv. 2. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„d) agrárgazdasági tevékenység: az 1. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek,
a mezõgazdasági termelés, a mezõgazdasági termékek feldolgozása, a szõlõ termelése, feldolgozása,
az erdõgazdálkodás, a halgazdálkodás, a vadgazdálkodás, az élelmiszer feldolgozása, valamint az ezekhez kapcsolódó,
közvetlen ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységek, amelyekre vonatkozóan közigazgatási szerv nyilvántartási
kötelezettsége kiterjed;”

2. §

(1) A Tv. 5. §-a a következõ (2a)–(2c) bekezdésekkel egészül ki:
„(2a) Közös õstermelõi igazolvány kiváltása esetén az agrárkamara tagjaként azt a gazdát kell nyilvántartásba venni,
akinek a nevére a közös õstermelõi igazolványt kiállították.
(2b) Amennyiben a gazda egyidejûleg õstermelõként és egyéni vállalkozóként is folytat agrárgazdasági
tevékenységet, agrárkamarai tagsági viszonyát az általa tett nyilatkozat alapján csak az egyik jogviszonya
alapulvételével kell megállapítani.
(2c) Amennyiben az egyéni vállalkozó agrárgazdasági tevékenységét szünetelteti, agrárkamarai tagsági viszonya
az agrárgazdasági tevékenysége folytatása napján keletkezik.”
(2) A Tv. 5. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben
a) a (6) bekezdés szerint érintett személy,
b) az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló törvény szerint nyilvántartásba vett szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó
szaktanácsadó,
c) az elismert LEADER Helyi Akciócsoport tagja,
az alapszabályban meghatározottak szerint önkéntesen vállal agrárkamarai tagságot, ugyanazok a jogok illetik, illetve
kötelezettségek terhelik, mint akiknek agrárkamarai tagsági viszonya a törvény alapján keletkezett. ”

3. §

A Tv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint c) pont cb) alpontja szerinti esetben az agrárkamarai tagság
az agrárkamarához történt bejelentésben megjelölt idõpontban szûnik meg, amely idõpont nem lehet korábbi
az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó tevékenység megszüntetésénél.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 11-i ülésnapján fogadta el.
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4. §

A Tv. 7. §-a a következõ (12)–(13) bekezdésekkel egészül ki:
„(12) Az agrárkamara által vezetett tagjegyzék adatállománya az agrárkamara kizárólagos tulajdona, azon más személy
részére kizárólagos rendelkezési jog nem engedhetõ, továbbá az agrárkamarának az informatikai rendszerben tárolt
adatokhoz való hozzáférési joga, valamint ezen adatoknak az agrárkamara részére elektronikus úton való átadása
korlátozására, feltételhez kötésére megállapodás nem köthetõ.
(13) Az ingatlanügyi hatóság, az adóhatóság, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és
a mezõgazdasági szakigazgatási szerv a rendelkezésére álló adatokat köteles a tagjegyzék összeállításához
térítésmentesen az agrárkamara rendelkezésére bocsátani.”

5. §

A Tv. 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az agrárkamara tagjának joga, hogy]
„d) az agrárkamara tisztségviselõitõl a feladatkörükbe tartozó kérdésben tájékoztatást kérjen,”

6. §

A Tv. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az agrárkamara szolgáltatási és igazgatási jellegû közfeladatokat lát el.
(2) Az agrárkamara részére közfeladat abban az esetben állapítható meg, ha a közfeladat ellátásához szükséges
pénzügyi forrás biztosított.”

7. §

(1) A Tv. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az agrárkamara az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés érdekében]
„b) az agrárkamara tagjairól egységes nyilvántartási rendszert alakít ki és mûködtet;”
(2) A Tv. 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az agrárkamara az üzleti forgalom biztonsága és a tisztességes piaci magatartás megteremtése, megõrzése, illetve
fokozása érdekében]
„a) az érintett szervezetek bevonásával kidolgozza a tagjai tisztességes piaci magatartására és tisztességes
kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó etikai szabályokat;”
(3) A Tv. 14. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[Az agrárkamara az üzleti forgalom biztonsága és a tisztességes piaci magatartás megteremtése, megõrzése, illetve
fokozása érdekében]
„i) amennyiben az agrárkamara a kamarai tagot az etikai szabályzatban meghatározottak szerint megbízható üzleti
partnerként minõsíti, errõl a kamarai tag kérelmére nyilatkozik.”
(4) A Tv. 14. § (3) bekezdésének e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az agrárkamara az agrárgazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítése céljából]
„e) a nyilvánosan rendelkezésre álló dokumentumok alapján javaslatot tesz az Európai Unióban egy adott kérdésben
kialakítandó tagállami álláspontra,
f) kezdeményezi a tagok általános gazdasági érdekeit elõsegítõ jogszabály meghozatalát, illetve a tagok általános
gazdasági érdekeivel összhangban nem levõ jogszabály és egyéb intézkedés módosítását, hatályon kívül helyezését.”

8. §

(1) A Tv. 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az agrárkamara szolgáltatási közfeladatai keretében]
„a) országos szaktanácsadói hálózatot mûködtet;
b) tájékoztatást nyújt a gazdasággal összefüggõ magyar és külföldi jogszabályokról, valamint a gazdálkodó
szervezetek tevékenységét érintõ gazdaságpolitikai döntésekrõl és intézkedésekrõl, elõmozdítja a gazdasági
együttmûködés fejlõdését;”
(2) A Tv. 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az agrárkamara tagjai részére térítésmentes alapszolgáltatásként]
„a) biztosítja a kamarai ügyfélszolgálat igénybevételét;
b) az alapszabályban rögzített feltételek szerint biztosítja az agrárkamara által szervezett szakmai konferenciákon való
részvételt;”
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9. §

A Tv. 20. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az országos küldöttgyûlés határozatait szótöbbséggel hozza. A 19. § (2) bekezdésének a)–c) pontjában
meghatározott ügyekben való döntéshez a küldöttek legalább kétharmados többséggel hozott határozata szükséges.
Az alapszabály valamely döntés meghozatala vonatkozásában nagyobb arányú többségi döntés feltételét is
elõírhatja.”

10. §

A Tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elnökség feladata a küldöttgyûlések közötti idõszakban, a küldöttgyûlés határozatainak megfelelõen
az agrárkamara mûködésének irányítása. Az elnökség testületi szerv.”

11. §

A Tv. 23. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az elnök és az alelnökök feladatukat csak személyesen láthatják el, feladatuk elvégzése során a törvényeknek,
valamint az agrárkamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatának alávetve az agrárkamara érdekében
járnak el. Az elnök és az alelnökök alkalmazásával összefüggésben a jogviszony létesítése és megszüntetése
tekintetében az országos küldöttgyûlés, egyebekben az elnökség határoz.”

12. §

A Tv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § Az agrárkamara országos, megyei ügyfélszolgálati rendszert mûködtet. Az agrárkamara az ügyfélszolgálaton
keresztül teljesíti a 14. és 16. §-ban elõírt igazgatási és szolgáltatási jellegû feladatait. Az ügyfélszolgálat mûködési
területének kijelölését, mûködési rendjét az elnökség által elfogadott szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
melyet a fõigazgató köteles elõterjeszteni.”

13. §

A Tv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A küldöttválasztó közgyûlés eljárási szabályainak – az egyenlõ szavazati jog kivételével – figyelemmel kell lenni
a tagok és a küldöttek ágazati érdekeinek arányos és kiegyensúlyozott meghatározására.”

14. §

A Tv. 41. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az agrárkamara a közfeladatai ellátásával, illetve mûködésével járó költségeket a következõ bevételekbõl fedezi:]
„a) tagdíjból;”

15. §

A Tv. 42. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az agrárkamara a (2) bekezdésben foglalt kivétellel üzletszerûen – nyereség és vagyonszerzés céljából – termelõ,
kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet nem folytathat, gazdasági társaságnak nem lehet tagja és ilyen
társaságban nem szerezhet részesedést.
(2) Az agrárkamara – gazdasági tevékenységet is igénylõ közfeladatainak ellátása érdekében – 100%-os tulajdonában
álló gazdasági társaságot alapíthat, a gazdasági tevékenység során elért adózott eredményét azonban kizárólag csak
az agrárkamara feladatkörébe tartozó célokra fordíthatja.”

16. §

(1) A Tv. 45. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az agrárkamara létrejöttének napján a törvény erejénél fogva az agrárkamara tagjává válnak az agrárkamara
létrejöttének napján agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdák, gazdálkodó szervezetek.
(3) Az agrárkamarai tagságra kötelezett személyek, valamint akik a törvény alapján jogosultak az önkéntes kamarai
tagság létesítésére, az agrárkamarai választási tagjegyzék összeállítása érdekében 2012. november 30-ig
jelentkezhetnek be a Magyar Agrárkamara által vezetett agrárkamarai választási tagjegyzékbe és egyidejûleg
kötelesek egyszeri alkalommal ötezer forint nyilvántartásba vételi díjat a Magyar Agrárkamara részére megfizetni.
A nyilvántartásba vételi díj a Magyar Agrárkamara, illetve a területi agrárkamarák mûködésével, valamint az
agrárkamara megalakulásával kapcsolatos kiadásokra használható fel. A Magyar Agrárkamara az agrárkamarai
választási tagjegyzékbe bejelentkezett személy részére a küldöttválasztó közgyûlésen szavazásra jogosító igazolást
azt követõen állítja ki, ha az agrárkamarai választási tagjegyzékbe bejelentkezett személy a nyilvántartásba vételi díjat
már megfizette.
(4) Nem kötelezhetõ a (3) bekezdésben foglaltak szerinti nyilvántartásba vételi díj megfizetésére az a gazda illetve
gazdálkodó szervezet, aki (amely) igazolja, hogy a gazdasági kamarákról szóló törvény szerint fizetendõ kamarai
hozzájárulást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére már befizette. Az agrárkamarai választási tagjegyzékbe
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bejelentkezett és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére a kamarai hozzájárulás befizetést igazoló gazdák,
gazdálkodó szervezetek tekintetében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Magyar Agrárkamara közös
elszámolást készít. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az elszámolt kamarai hozzájárulás összegét az elszámolás
elfogadását követõ harminc napon belül köteles a Magyar Agrárkamarának átutalni. Fizetési késedelem esetén
a késedelmi kamat mértéke 20%.
(5) A Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák – a (14) bekezdésben foglalt eltéréssel – az agrárkamara
megalakulásával egyidejûleg általános jogutódlással beolvadnak az agrárkamarába.”
(2) A Tv. 45. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és mûködési feltételei kialakításának elõsegítésével összefüggõ egyes
kérdéseirõl szóló törvény szerinti kamarai biztos 2012. október 31-ig összeállított jelentésében beszámol a miniszter és
az átmeneti elnökség részére általa végzett tevékenységrõl. A kamarai biztos részére a jelentés összeállításához
szükséges feltételek biztosításáról az átmeneti elnök gondoskodik.”
(3) A Tv. 45. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák választott tisztségviselõinek megbízatása az átmeneti elnökség
megalakulásával egyidejûleg a törvény erejénél fogva megszûnik, jogköreiket, illetve feladataikat az agrárkamara
megalakulásáig az e törvényben foglaltak szerint az átmeneti elnökség, illetve az átmeneti elnök veszi át.”
(4) A Tv. 45. §-a a következõ (10)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák törvény, alapszabály, vagy más szabályzat alapján felállított
testületi szerveiben viselt tagság, illetve a küldöttek megbízatása 2012. szeptember 20-án a törvény erejénél fogva
megszûnik, az e személyek által gyakorolt jogköröket, illetve ellátott feladatokat az e törvényben foglaltak szerint
az átmeneti elnökség, illetve az átmeneti elnök veszi át, illetve gondoskodik azok ellátásáról.
(11) A Magyar Agrárkamaránál a fõtitkári, illetve a megyei agrárkamaránál a titkári munkakör 2012. szeptember 30-án
megszûnik, az e személyeket a törvény, az alapszabály, a Magyar Agrárkamara, illetve a területi agrárkamara más
szabályzatában meghatározottak szerint megilletõ jogköröket az átmeneti elnök gyakorolja, illetve gondoskodik
feladatkörük ellátásáról.
(12) Az agrárkamarai választások lebonyolításáig a választási tagjegyzékbe az abban szereplõ személy jogosult
betekinteni.
(13) A Magyar Agrárkamarának az agrárkamarai választási tagjegyzék informatikai rendszerben való nyilvántartáshoz
való teljes körû hozzáférési jogát valamint ezen adatok Magyar Agrárkamara részére elektronikus úton történõ
átadását korlátozó megállapodás nem köthetõ.
(14) Az agrárkamara a Magyar Agrárkamara, illetve a területi agrárkamara által vállalt kötelezettségekért az érintett
szervet egyébként megilletõ vagyon erejéig felel.”
17. §

(1) A Tv. 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az átmeneti elnökség tagjává csak olyan személy nevezhetõ ki, aki a törvény 30. §-ában meghatározott feltételek
szerint agrárkamarai tisztségre egyébként választható lenne.”
(2) A Tv. 46. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az átmeneti elnökség az elnökségi tagok kinevezését követõ 30 napon belül köteles elfogadni ideiglenes
ügyrendjét. Az ideiglenes ügyrend elfogadásával egyidejûleg a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák
vezetését a választások útján létrejövõ agrárkamara megalakulásáig a törvényben, illetve az ideiglenes ügyrendben
meghatározottak szerint az átmeneti elnök látja el.”
(3) A Tv. 46. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az átmeneti elnökség mint testületi szerv a törvény keretei között:
a) A Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák vonatkozásában ellátja a törvényben, az alapszabályban és más
szabályzatban a küldöttgyûlés az elnökség és az etikai bizottság hatáskörébe utalt feladatokat,
b) az agrárkamara tekintetében – a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák szükség szerinti közremûködésével
– ellátja a törvényben írt feladatokat.
(6) Az átmeneti elnöknek a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák vezetésével összefüggõ alkalmazásának
részletes feltételeit – a kinevezés, illetve a felmentés kivételével – az átmeneti elnökség állapítja meg.
(7) Az újonnan megalakuló agrárkamara ellenõrzõ bizottságának hatásköre kiterjed a Magyar Agrárkamara és a területi
agrárkamarák ellenõrzõ bizottságának hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálatára.”
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18. §

(1) A Tv. 47. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az átmeneti elnök
a) a Magyar Agrárkamarát, a területi agrárkamarát önállóan képviseli;
b) elõkészíti a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák jogutódlását;
c) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az agrárpolitikáért felelõs miniszter részére meghatároz.”
(2) A Tv. 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az átmeneti elnök az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkörét az átmeneti elnökség tagjára vagy a Magyar
Agrárkamara, illetve a területi agrárkamara alkalmazásában álló más személyre átruházhatja.”
(3) A Tv. 47.§ (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az átmeneti elnökség az agrárkamarával kapcsolatos feladatkörében:
a) megállapítja az agrárkamarai választási tagjegyzéket;
b) az agrárkamarai választási tagjegyzék alapján az érintett tagokat kamarai osztályokba sorolja;
c) e törvényben foglaltak figyelembevételével kialakítja a megyei (fõvárosi) szinten megtartandó küldöttválasztó
alakuló közgyûlés összehívásának, lebonyolításának részletes szabályait, és gondoskodik a küldöttválasztó alakuló
közgyûlés összehívásáról;
d) javaslatot tesz az agrárkamara alapszabályára és más önkormányzati szabályzatára;
e) dönt a küldöttválasztó alakuló közgyûlés és a megyei (fõvárosi) küldöttgyûlés, valamint az országos küldöttgyûlés
megszervezésével, lebonyolításával összefüggõ, halaszthatatlan intézkedést igénylõ kérdésben;
f) elõkészíti és lebonyolítja a kamarai küldöttválasztó alakuló gyûlést és a tisztségviselõk megválasztását.”
(4) A Tv. 47.§-a a következõ (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az átmeneti elnökség a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák irányításával kapcsolatos feladatkörében
az agrárkamara megalakulásáig:
a) az ideiglenes ügyrendben a gazdasági kamarákról szóló törvényben, valamint a Magyar Agrárkamara és a területi
agrárkamarák alapszabályában foglaltaktól eltérõ vezetési és irányítási rendet alakíthat ki;
b) az ideiglenes ügyrendben az átmeneti elnök egyes döntési jogosítványait az átmeneti elnökség elõzetes
hozzájárulásához kötheti;
c) kialakítja a Magyar Agrárkamaránál, illetve a területi agrárkamaráknál alkalmazandó díjazás rendjét;
d) elfogadja a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák mérlegét.
(9) Bíróság, hatóság és más szervezet a Magyar Agrárkamara, illetve a területi agrárkamarák képviseletére a korábbi
jogszabályok alapján jogosult személy képviseleti jogát az átmeneti elnök kérelmére törli a nyilvántartásból.
(10) A Magyar Agrárkamara, illetve a területi agrárkamara tulajdonosi részvételével mûködõ gazdasági társaság
esetében a Magyar Agrárkamarát, illetve a területi agrárkamarát megilletõ tulajdonosi jogokat e törvény alapján
az átmeneti elnök látja el.”

19. §

A Tv. a következõ 47/A. §-sal egészül ki:
„47/A. § (1) A miniszter az agrárkamara létrejöttéig terjedõ idõtartamra az átmeneti elnök munkájának támogatására
kamarai felügyelõt bízhat meg.
(2) A kamarai felügyelõ jogosult
a) az átmeneti elnökség valamennyi ülésén részt venni,
b) az átmeneti elnöktõl, az átmeneti elnökség tagjától, valamint a Magyar Agrárkamarával, valamint a területi
agrárkamarákkal bármilyen jogviszonyban levõ személytõl jelentést, tájékoztatást kérni,
c) a Magyar Agrárkamara, valamint a területi agrárkamarák által kezelt valamennyi adatot megismerni,
d) a Magyar Agrárkamara, valamint a területi agrárkamarák bármely iratát megtekinteni,
e) a Magyar Agrárkamara, valamint a területi agrárkamarák által használt bármely helyiségbe belépni.
(3) A kamarai felügyelõ feladata az agrárkamara megalakulási folyamata lebonyolításának elõsegítése, melynek
érdekében folyamatos kapcsolatot tart az átmeneti elnökkel és a miniszterrel.”

20. §

A Tv. 49. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 16. § (2) bekezdésének c), e), h)–j) pontja 2013. április 1-jén, d) és f) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.”

21. §

A Tv. 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„50. § Ahol jogszabály agrárkamarát, Magyar Agrárkamarát, területi agrárkamarát említ azon az agrárkamara
megalakulását követõen a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát kell érteni.”
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22. §

A Tv. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg az ingatlanügyi hatóság, az adóhatóság,
a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és a mezõgazdasági szakigazgatási szerv általi, az agrárkamara
részére térítésmentesen történõ adatszolgáltatási kötelezettség szabályait.”

23. §

A Tv. a következõ 55. §-sal egészül ki:
„55. § E törvénynek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
módosításáról szóló 2012. évi CXXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a Módtv.
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

24. §

(1) A Tv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Tv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

25. §

A Tv. 5. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben foglalt idõpontot követõen kamarai” szövegrész helyébe
a „Kamarai” szöveg lép.

26. §

(1) Hatályát veszti a Tv.
a) 5. § (1) bekezdése;
b) 18. § g) pontjában az „és a kamarai hozzájárulás” szövegrész;
c) a 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja, és a (2) bekezdés a) és b) pontja;
d) 19. § (2) bekezdés i) pontjában az „és a kamarai hozzájárulás” szövegrész;
e) 41. § (1) bekezdés b) pontja;
f) 47. § (6) bekezdése;
g) 54. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az agrárkamarai rendszer új szervezeti és mûködési feltételei kialakításának elõsegítésével összefüggõ
egyes kérdésekrõl szóló 2010. évi CXLIV. törvény.
(3) Nem lép hatályba a Tv. 16. § (2) bekezdés g) pontja.

27. §

A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 2012. évi XLVI. törvény 40. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az 1–10. §, a 11. § (1) bekezdésének a)–k) pontja, a 11. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § (1) és (3)–(5) bekezdése,
a 14. § (1)–(7) bekezdése, a 15. § (2) és (3) bekezdése, a 16–43. §, a 45. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 11. § (1) bekezdés l) és m) pontja, a 13. § (2) bekezdése, a 14. § (8) bekezdése, valamint a 15. § (1) bekezdése
2014. január 1-jén lép hatályba.”

28. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 8. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CXXXII. törvényhez
A Tv. 1. melléklete a következõ sorokkal egészül ki:
[Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján:]
„463101 Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem m.n.s.
463102 Zöldség-gyümölcs külkereskedelem
463201 Hús, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s.
463202 Hús, húskészítmény külkereskedelme
463301 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s.
463302 Tejtermék, tojás, zsiradék külkereskedelme
463501 Dohányáru nagykereskedelem
463502 Dohányáru külkereskedelem”

2. melléklet a 2012. évi CXXXII. törvényhez
A Tv. 2. melléklete a következõ sorokkal egészül ki:
[Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján:]
„4631 Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem
4632 Hús, húskészítmény nagykereskedelem
4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelem
4635 Dohányáru nagykereskedelem”

MAGYAR KÖZLÖNY

III.

•

2012. évi 122. szám

20319

Kormányrendeletek

A Kormány 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelete
a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelölésérõl és eljárásaikra vonatkozó általános
szabályokról
A Kormány
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)–d) és f) pontjában,
a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában,
az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában,
a 19. § (5) és (8) bekezdése, valamint a 24. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § és a 25. § b) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Kulturális örökségvédelmi hatóságok
1. §

Budapest Fõváros Kormányhivatala mûemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szakigazgatási szerveként
(a továbbiakban: Iroda) országos illetékességgel kulturális örökségvédelmi iroda mûködik.

2. §

(1) A Kormány az örökségvédelemmel kapcsolatos területi feladatok ellátására a fõvárosi és megyei kormányhivatalt
jelöli ki.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelemmel kapcsolatos területi feladatainak tekintetében a fõvárosi
és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint
7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve –
gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje az örökségvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter).
(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal döntéséhez az Iroda – a fõvárosi és megyei kormányhivatal intézkedéséhez
szükséges költségvetési fedezet tekintetében megfogalmazott – elõzetes jóváhagyása szükséges a következõ
esetekben:
a) a hatóság által a kulturális örökség védett elemének tulajdonosa helyett elvégeztetett munkáról szóló döntés,
b) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 68. § (1) bekezdésében
meghatározott munkálatok elrendelése.
(4) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok közötti koordinációt a Kulturális Örökségvédelmi Szakigazgatási Kollégium
(a továbbiakban: Kollégium) segíti elõ. A Kollégium tagjai az Iroda vezetõje és a fõvárosi és megyei kormányhivatalt
vezetõ kormánymegbízott által kijelölt vezetõ beosztású kormánytisztviselõk. A Kollégium ülését az Iroda vezetõje
hívja össze.

3. §

(1) A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ) a kulturális
feladatokat ellátó központi hivatal, önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(2) A Központ irányítását a kultúráért felelõs miniszter látja el.
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(3) A Központ székhelye Budapest.
(4) A Központot a kultúráért felelõs miniszter által kinevezett elnök vezeti. Az elnök munkáltatói jogkört gyakorol
a Központ alkalmazottai felett.

2. Az Iroda, a fõvárosi és megyei kormányhivatal és a Központ hatósági és szakhatósági hatáskörei
4. §

A Kormány a Kötv.-ben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos
hatósági feladatok ellátására – az 5. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében foglalt eltérésekkel –,
a) – a 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel – elsõ fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként,
valamint
b) másodfokú kulturális örökségvédelmi hatóságként
az országos illetékességû Irodát jelöli ki.

5. §

A Kormány
a) a kulturális javak kivitelérõl szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendeletben és a kulturális javak
kivitelérõl szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezésekrõl szóló, – a 2004.
április 7-i 656/2004/EK bizottsági rendelettel módosított – 1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendeletben
meghatározott feladatok ellátására,
b) elõadó-mûvészeti államigazgatási szervként
a Központot jelöli ki.

6. §

(1) A Kötv.-ben meghatározott hatósági nyilvántartási feladatokat érintõ ügyekben elsõ fokon az Iroda jár el, a másodfokú
hatáskört a miniszter gyakorolja.
(2) A Kötv.-ben, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatokat
érintõ ügyekben elsõ fokon a Központ jár el. Ezekben az ügyekben a másodfokú hatáskört a kultúráért felelõs miniszter
gyakorolja.

7. §

(1) A Kormány a Kötv.-ben meghatározott alábbi kulturális örökségvédelmi feladatok ellátására elsõ fokú kulturális
örökségvédelmi hatóságként a fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki:
1. a Kötv. 17. §-a szerinti, régészeti lelõhely ideiglenes védelmével kapcsolatos hatósági feladatok;
2. régészeti feltárás engedélyezésével kapcsolatos, a Kötv. 20. §-a és 22. §-a szerinti, valamint egyedi hatósági
ügyben a Kötv. 23. § (2) bekezdése szerinti hatósági feladatok;
3. a Kötv. 24. §-a szerinti, mentõ feltárással kapcsolatos hatósági feladatok;
4. a Kötv. 27. §-a szerinti, a régészeti emlékek megõrzésével kapcsolatos hatósági feladatok;
5. a Kötv. 31. §-a szerinti, mûemléki érték ideiglenes védelmével kapcsolatos hatósági feladatok;
6. a Kötv. 44. §-a szerinti hatósági jóváhagyás;
7. a kulturális javak kivételével a Kötv. 67. § (1)–(2) bekezdése szerinti hatósági kötelezés;
8. a kulturális javak kivételével a Kötv. 67. § (3) bekezdés a) pontja, és – ha a vagyonkezelési vagy használati jogra
vonatkozó hatósági jóváhagyás ügyében a fõvárosi és megyei kormányhivatal járt el – 67. § (3) bekezdés d) pontja
szerinti feladatok;
9. a kulturális javak kivételével a Kötv. 68. §-a szerinti döntések;
10. a Kötv. 69. §-a szerinti tûrési kötelezettség kimondása;
11. a kulturális javak esetének kivételével az örökségvédelmi bírság kiszabása;
12. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyen végzett, építésügyi hatósági vagy
más hatósági engedélyhez nem kötött alábbi tevékenységek engedélyezése:
a)
minden 30 cm mélységet meghaladó földmunka, így különösen: légvezeték, faültetés, tuskóirtásos
fakitermelés, rigolírozás, meliorizáció, szõlõ és gyümölcsös telepítése,
b)
a lelõhely rendeltetésének, mûvelési ágának megváltoztatása,
c)
a lelõhelyen található régészeti emlékek megóvási, konzerválási munkálatai,
d)
a lelõhelyen lévõ építmény vagy ennek maradványai bármely terepszinti vagy az alatti padlójának
megbontása,
e)
kerítés, oszlop földbeállítása, az 1 métert meg nem haladó tereprendezés,
f)
kavics-, föld- és anyagdepó, illetve feltöltés, töltés létesítése;
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13. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a védetté nyilvánított kulturális örökségi elem jellegét és megjelenését érintõ,
építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött alábbi tevékenységek engedélyezése:
a)
kémény átalakítása,
b)
járda készítése, javítása, cseréje, eltávolítása,
c)
burkolatok, falfelületek felújítása, cseréje,
d)
belsõ díszítmények, szerelvények, fûtõberendezések elhelyezése, eltávolítása, átalakítása, átszínezése,
e)
az épülethez tartozó történeti értékû világítótestek és berendezések eltávolítása, felújítása, javítása, cseréje,
f)
épületgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések elhelyezése, felújítása, átalakítása, cseréje,
eltávolítása,
g)
kerítés létesítése, felújítása, átalakítása, átszínezése, eltávolítása,
h)
utólagos falszigetelés készítése,
i)
válaszfalak építése, bontása, átépítése;
14. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján mûemlékhez tartozó kert vagy udvar megjelenését tartósan befolyásoló,
építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött kertépítészeti munkák (kerti építmény, támfal,
medence, tereplépcsõ, burkolatok építése) elvégzésének engedélyezése;
15. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján mûemlékhez tartozó ingatlanterületen történõ, más hatósági engedélyhez
nem kötött fakivágás, fa- és növényzettelepítés engedélyezése;
16. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlék falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és
tartozékainak tudományos vagy mûszaki célú kutatására, feltárására irányuló, építésügyi hatósági vagy más
hatósági engedélyhez nem kötött alábbi tevékenységek engedélyezése:
a)
mûemléki védelem alatt álló építmények fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálata
(elemzése),
b)
a mûemlék tartozékát (alkotórészét) képezõ mûemlékként védett képzõ- és iparmûvészeti alkotás
roncsolásos vizsgálata;
17. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlék funkciójának, használati módjának megváltoztatására irányuló,
építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység engedélyezése;
18. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlékekkel és a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos,
építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött megóvási (konzerválási), restaurálási vagy
átalakítási munkák engedélyezése;
19. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlék jellegét és megjelenését befolyásoló fényforrás építésügyi hatósági
vagy más hatósági engedélyhez nem kötött elhelyezésének, illetve üzemeltetésének engedélyezése.
(2) A Kormány
a) a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 27. §-ában és 28. §-ában foglalt feladatok ellátására,
b) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
45/A. § -ában foglalt hatósági feladatok ellátására
a fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességét valamely ügyben a kulturális örökségi elem fekvése, illetve õrzési
(feltalálási helye) határozza meg.
(4) A hatáskörébe tartozó ügyben mind az Iroda, mind a fõvárosi és megyei kormányhivatal jogosult elõzetes
nyilatkozatot kiadni.
8. §

(1) Kormányrendeletben meghatározott esetekben a más hatóságok elõtt indult,
a) a régészeti lelõhelyen vagy a régészeti védõövezet területén megvalósuló tevékenység, építmény
engedélyezésére irányuló eljárásokban, annak elbírálása kérdésében, hogy az engedélyeztetni kívánt
tevékenység, építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, az 1. melléklet A. pontjában meghatározott
szakkérdésben,
b) a mûemléki területen megvalósuló vagy a mûemlék építményen, mûemlék ingatlanán végzett tevékenység,
építési tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásokban, annak elbírálása kérdésében, hogy az
engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, az 1. melléklet
B. pontjában meghatározott szakkérdésben,
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elsõ fokú eljárásban az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal, másodfokú eljárásban az Iroda jár el
szakhatóságként.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére elõzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a kibocsátásától számított hat hónapig használható fel.

3. Eljárási szabályok
9. §

(1) A 4. §, valamint a 7. § szerinti hatósági eljárásban a döntés fellebbezéssel nem támadott rendelkezései tekintetében
beáll a jogerõ, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy jellegébõl adódóan
a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal és az Iroda szakhatósági eljárásában az ügyintézési határidõ harminc nap.

10. §

(1) Az Iroda létrehozza és mûködteti a régészeti lelõhelyek, a régészeti védõövezetek, a mûemléki területek és
a mûemlékek nyilvános adatbázisát, amely tartalmazza az azonosításukhoz szükséges és a védettségükre vonatkozó
adatokat, és biztosítja az adatok közötti keresés lehetõségét. Az adatok változását az Iroda haladéktalanul átvezeti az
adatbázisban. E rendelkezés alkalmazásában azonosításhoz szükséges adat annak a földrészletnek a helyrajzi száma is,
amelyen régészeti lelõhely, régészeti védõövezet, mûemléki terület vagy mûemlék található.
(2) Az Iroda az (1) bekezdés szerinti adatbázis adott eljárástípusban releváns adatait – azonosító adatként a megye,
a település elnevezését, helyrajzi számot és a védettség jellegét feltüntetve, vagy EOV vetületû vektoros
térképfedvényt alkalmazva – kérésre átadja azon hatóságoknak, amelyek eljárásában kormányrendelet rendelkezése
alapján a fõvárosi és megyei kormányhivatal vagy az Iroda szakhatóságként vesz részt. Az Iroda a frissített adatbázist
havonta elektronikus úton átadja az érintett hatóságoknak.
(3) A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának vezetéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében az Iroda havonta
elektronikus úton átadja a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet részére a régészeti lelõhelyek és a régészeti
védõövezetek azonosító adatait tartalmazó havonként aktualizált adatbázist.

11. §

(1) A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak és az Irodának a Kötv. szerinti régészeti feltárások
engedélyezésére irányuló eljárásában,
a) ha a régészeti feltárás termõföldön valósul meg – abban a kérdésben, hogy a kérelem szerinti tevékenység
a termõföld védelmérõl szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal növényés talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, valamint,
b) ha környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges azon tevékenység
megkezdéséhez, amely miatt a régészeti feltárást országos jelentõségû védett természeti területnek vagy
barlangnak nem minõsülõ
ba) külterületen,
bb) természeti területen,
bc) egyedi tájértéket magába foglaló területen, vagy
bd) Natura 2000 területen
végzik – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak és az Irodának a 7. § (1) bekezdés 12. pont a) alpontjában, valamint
a 7. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott tevékenység engedélyezése iránti eljárásában – abban a kérdésben,
hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint
a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú
eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
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(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánított építésügyi hatósági ügyben a fõvárosi és
megyei kormányhivatal a döntését az örökségvédelemmel összefüggõ jogszabályok megtartásával, az
örökségvédelemmel összefüggõ szakhatósági eljárás lefolytatása nélkül hozza meg.
12. §

(1) A miniszter által vezetett minisztérium szakértõ testületként mûködteti az Ásatási Bizottságot, amely a régészeti
örökséggel kapcsolatos hatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti az Iroda és a fõvárosi és
megyei kormányhivatal munkáját.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a régészeti lelõhelyet érintõ következõ eljárásokban köteles kikérni az Ásatási
Bizottság véleményét:
a) régészeti feltárás engedélyezése,
b) szakhatósági állásfoglalás kiadása, amennyiben az ügy védetté nyilvánított régészeti lelõhelyet vagy helyben és
fizikai állapotromlás nélkül megõrzendõ régészeti emléket érint,
c) védetté nyilvánított régészeti lelõhelyet érintõ településrendezési eszközök véleményezése
esetén.
(3) A miniszter által vezetett minisztérium szakértõ testületként mûködteti a Mûemléki Tanácsadó Testületet, amely
a mûemlékekkel kapcsolatos hatósági, szakhatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti az Iroda és
a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkáját.
(4) A fõvárosi és megyei kormányhivatal
a) a Kötv. 63. § (1) bekezdésében meghatározott ügyekben szakhatóságként eljárva, illetve
b) a Kötv. 63. § (3) bekezdése szerinti hatósági engedélyezési eljárásában,
c) kéri ki a Mûemléki Tanácsadó Testület véleményét.
(5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal eljárásának határidejébe a Mûemléki Tanácsadó Testület eljárási ideje
beleszámít.
(6) Amennyiben a fõvárosi és megyei kormányhivatal a (2) és a (4) bekezdés szerinti véleménytõl eltérõ döntést hoz, az
indokolásban köteles kifejteni az eltérés okát.
(7) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a (2) és a (4) bekezdés szerinti eseteken kívül is jogosult az Ásatási Bizottság és
a Mûemléki Tanácsadó Testület véleményének kikérésére.

13. §

A Központ szakértõ testületként mûködteti a Kulturális Javak Bizottságát, amely a kulturális javakkal kapcsolatos
hatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti a Központ munkáját.

14. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal köteles tudományos adatszolgáltatást kérni az Irodától az alábbi
tevékenységekre kiterjedõ tervek engedélyezésére irányuló örökségvédelmi eljárás, illetve szakhatósági
közremûködés, továbbá véleményezés esetén:
a) az épület egészére, helyiségeinek, homlokzatainak, szerkezeteinek, vagy alkotórészeinek jelentõs részére
kiterjedõ beavatkozás esetén;
b) mûemlék tartószerkezetének átalakítása, helyreállítása, megerõsítése;
c) mûemléki környezetben történõ olyan építkezés esetén, amely hatással lehet a mûemlék tartószerkezetére;
d) mûemlék gépészeti és elektromos berendezéseinek eltávolítása, átalakítása, cseréje;
e) mûemlékek ingatlanán lévõ kertet és történeti kertet érintõ beavatkozások (így különösen növényzet eltávolítása
és telepítése, kertépítészeti elemek építése, bontása, helyreállítása);
f) mûemlék, mûemlék tartozéka, alkotórésze, berendezése (így különösen képzõ- és iparmûvészeti alkotás) fizikai
beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálata;
g) mûemlék, mûemlék tartozéka, alkotórésze, berendezése (így különösen képzõ- és iparmûvészeti alkotás, orgona)
tervezett restaurálása, átalakítása;
h) mûemléki védelem alatt álló ingatlant érintõ telekalakítás;
i) településrendezési eszközök véleményezése;
j) mûemléki jelentõségû területen álló épület bontása.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a döntése meghozatalához szükséges tudományos adatokat az Irodától köteles
bekérni. Az Iroda az adatszolgáltatást tizenöt napon belül teljesíti.
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4. Az Iroda, a fõvárosi és megyei kormányhivatal és a Központ egyéb feladatai
15. §

A Kötv.-ben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos nem
hatósági feladatokat – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a Központ látja el.

16. §

A Kötv.-ben meghatározott örökségvédelmi felügyeleti feladatokat a miniszter és az miniszter koordinációja mellett az
Iroda vagy a fõvárosi és megyei kormányhivatal látja el. Az örökségvédelmi felügyeleti feladatok különösen az
alábbiak:
a) a kulturális örökség elemei és környezetük állapotának, valamint megfelelõ használatának figyelemmel kísérése,
b) a kulturális örökség elemeinek fenntartható, integrált szemléletû, a védelmet és fejlesztést összehangoló
használatának elõsegítése, így különösen a kulturális örökségvédelmi célzatú vagy a kulturális örökséget is érintõ
pályázatok, programok és projektek kezdeményezése és az elõkészítésükben, kidolgozásukban, értékelésükben
és végrehajtásukban való közremûködés,
c) az örökségvédelem érdekeit érintõ szakmai és társadalmi együttmûködés elõsegítése.

17. §

Az Iroda ellátja a Kötv.-ben meghatározott tudományos feladatokat, ennek keretében különösen:
a) végzi és irányítja az ország mûemléki értékeinek feltárását és inventarizálását, közremûködik a régészeti örökség
és a kulturális javak felkutatásában és inventarizálásában,
b) javasolja és elõkészíti az kulturális örökségi ingatlan elemek védetté nyilvánítását,
c) gondoskodik az örökségi értékekkel összefüggõ tudományos eredmények hozzáférhetõvé tételérõl,
d) végzi a mûemlékállomány revízióját és tudományos kutatását, a kutatási eredmények feldolgozását és
publikálását,
e) kutatás-módszertani céllal kezdeményezi és irányítja a mûemlékek kutatását,
f) örökségvédelemmel kapcsolatos metodikai kutatásokat végez és végeztet, szakmai metodikai irányelveket
dolgoz ki és tesz közzé,
g) részt vesz a mûemlékekhez kötõdõ szakrestaurálások elõkészítésében és közremûködik a kivitelezés
folyamatában,
h) együttmûködik az örökségvédelmi érdekû kutatási programokban.

5. Záró rendelkezések
18. §
19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(1) A miniszter által vezetett minisztériumot az e rendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó
jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.
(2) Ahol jogszabály Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt említ, azon a minisztert kell érteni e rendeletben meghatározott,
e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által ellátott feladat- és hatáskörök
tekintetében.
(3) Az Irodát az e rendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében
jogutódnak kell tekinteni.
(4) Ahol jogszabály Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt említ, azon az Irodát kell érteni az e rendeletben meghatározott,
e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által ellátott feladat- és hatáskörök
tekintetében.
(5) Az Irodát a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezések alapján
kiadott, valamely beruházás kiemelt jelentõségûvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
kormányrendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
részére megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében jogutódnak kell tekinteni.
(6) Az Iroda a jogutódlás keretében a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól – a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény szerinti a munkáltató személyében bekövetkezõ jogutódlás jogcímen – átvett 70 fõs létszámmal látja el
a feladatait.
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(7) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen meghatározott illetékességgel a fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerveként mûködõ kulturális örökségvédelmi iroda jogutóda az általa
ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a korábbi
illetékességi területén mûködõ fõvárosi és megyei kormányhivatalok.
(8) Az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalt a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében foglalt
felhatalmazó rendelkezések alapján kiadott, valamely beruházás kiemelt jelentõségûvé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelölésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen a kijelölt
fõvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerve részére megállapított feladat- és
hatáskörök tekintetében jogutódnak kell tekinteni.
(9) Ahol jogszabály a fõvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerveként mûködõ
kulturális örökségvédelmi irodát említ, azon a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalt kell érteni az
e rendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen az örökségvédelmi iroda által ellátott feladatés hatáskörök tekintetében.
(10) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnevezése Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központra változik, és ellátja az e rendeletben a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központnak meghatározott feladatait.
(11) Ahol jogszabály Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt említ, azon Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központot kell érteni e rendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal által ellátott feladat- és hatáskörök tekintetében.
20. §

(1) A kormányrendelettel mûemlékké nyilvánított ingatlanok I. és II. kategóriába sorolásával kapcsolatos
jogszabály-módosításokat a miniszter a kultúráért felelõs miniszter véleményének figyelembevételével készíti elõ.
(2) A 24. §-sal megállapított rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni
kell.

21. §

E rendelet 5. § a) pontja és 6. § (2) bekezdése a kulturális javak kivitelérõl szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK
tanácsi rendelet, továbbá a kulturális javak kivitelérõl szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló – a 2004. április 7-i 656/2004/EK bizottsági rendelettel módosított –, 1993.
március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

22. §

A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként mûködõ ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban:
szakigazgatási szerv):]
„14. a mûemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szakigazgatási szerve az örökségvédelmi feladatok ellátására,”

23. §

(1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 37. §-a következõ y) ponttal egészül ki:
[A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„y) örökségvédelemért”
(felelõs tagja)
(2) A Kr. 39. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A miniszter
a) elõkészíti a régészeti örökség és a mûemlék védelmével összefüggõ jogszabályokat, továbbá e tárgykörben
felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
b) összehangolja, ellenõrzi és szakmailag irányítja a régészeti és mûemlékvédelmi hatósági tevékenységet.”
(3) A Kr. 40. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter az építésügyért való felelõsségi körében)
„c) egyetértési jogot gyakorol az emberi erõforrások miniszterével a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság
munkájában,”
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(4) A Kr. 40. §-a a következõ (5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5c) A miniszter az örökségvédelemért való felelõssége körében
a) összehangolja, felügyeli és szakmailag irányítja az örökségvédelmi hatóságok tevékenységét, a fõvárosi és megyei
kormányhivatal örökségvédelmi hatósági jogalkalmazási tevékenységét és közremûködik a tevékenységek
ellenõrzésében;
b) közremûködik az örökségvédelmet érintõ nemzeti szabványok kidolgozásában, és a mûemlékekkel összefüggõ
sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában;
c) ellátja a Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VÁTI) örökségvédelemmel
összefüggõ feladatai szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat;
d) gondoskodik a régészeti örökség
da) számbavételérõl, nyilvántartásáról,
db) védendõ területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról,
dc) védelmérõl, megõrzésérõl,
dd) védelme körében az Ásatási Bizottság mûködtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
e) a mûemlékvédelem körében
ea) dönt a mûemléki értékek, védetté nyilvánításáról, illetve annak megszüntetésérõl,
eb) a mûemlékek, és a védelem alá vont területek védelmérõl, megõrzésérõl és nyilvántartásáról,
ec) ellátja a Mûemléki Tanácsadó Testület mûködtetésével kapcsolatos feladatokat.”
(5) A Kr. 52. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter)
„b) ellátja a közmûvelõdési, közgyûjteményi tevékenységgel, a mûvészeti alkotó munka és elõadói tevékenység
állami támogatásával kapcsolatos feladatokat,”
(6) A Kr. 52. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter)
„i) hatáskörébe tartozóan gondoskodik a kulturális javak számbavételérõl, nyilvántartásáról és a tudományos
feladatok ellátásáról,”
24. §

(1) Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
foglalt táblázat
a) D:1 mezõjében a „Marcali Város Jegyzõje” szövegrész helyébe a „Somogy Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) E:1 mezõjében a „Somogy Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszter” szöveg
lép.
(2) A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezõjében a „Tata város jegyzõje” szövegrész helyébe a „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal”
szöveg,
b) E:3 mezõjében a „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs
miniszter” szöveg
lép.
(3) Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezõjében a „Kaba város jegyzõje” szövegrész helyébe a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) E:3 mezõjében a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszter”
szöveg
lép.
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(4) A magyar–horvát összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:21 mezõjében
aa) a „Bátaszék Város Önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe a „Tolna Megyei Kormányhivatal” szöveg,
ab) a „Siklós Város Önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe a „Baranya Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) D:21 mezõjében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszter”
szöveg
lép.
(5) A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának
kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt
táblázat
a) C:3 mezõjében a „települési önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe az „a területileg illetékes fõvárosi és
megyei kormányhivatal” szöveg,
b) D:3 mezõjében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszter”
szöveg
lép.
(6) A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(7) Az Erkel Színház elõadás tartására alkalmas állapotra történõ felújításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:2 mezõjében a „Budapest Fõváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szöveg,
b) E:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszter”
szöveg
lép.
25. §

Hatályát veszti
a) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra
vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
b) a Kr. 50. § f) pontja, 52. § e), n) és t) pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelethez
Az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések
A. Régészeti lelõhelyet, illetve régészeti védõövezetet érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban
I.

A régészeti lelõhelyeket érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei
kormányhivatal szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. A régészeti lelõhely, lelõhelyrész ismert és várható horizontális és vertikális kiterjedése az érintett ingatlan vagy
ingatlanok területén.
2. A régészeti lelõhely jellege, ezen belül:
2.1. történeti jelentõsége,
2.2. védettségi fokozata,
2.3. tájban való elhelyezkedése, tájképi megjelenése,
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2.4.
2.5.
2.6.

3.

4.

állapota, bolygatottságának mértéke,
régészeti jelenségek jellege, különösen az ismert vagy várható épített örökségi elemek megléte,
a régészeti lelõhelyen belül a régészeti jelenségek elhelyezkedésének sûrûsége, fedettsége, intenzitása,
rétegzettsége,
2.7. kutatottsága, feltártsága.
A tervezett beavatkozás jellege és mértéke, ezek hatása a régészeti örökség elemeire, különösen:
3.1. nyomvonalas beruházás, beleértve ennek védõsávját is,
3.2. sáv-, illetve pontalapozási technikákkal tervezett beruházás,
3.3. pinceszinti, vagy földfelszín alatti beépítés,
3.4. állapotváltozással járó elfedés esetében.
A régészeti lelõhely elkerülése lehetõségének vizsgálata, tekintettel a Kötv. 19. §-ára és 22. §-ára.

II.

Védetté vagy ideiglenesen védetté nyilvánított régészeti lelõhely esetében, az I. pontban felsorolt szakkérdéseken túl
vizsgálni kell, hogy a tervezett beavatkozás összhangban áll-e a védetté nyilvánítás szakmai érveken alapuló céljával,
ezen belül biztosítható-e – a fenntartható használat elvét is figyelembe véve – a lelõhely hosszú távú megõrzése,
valamint jövõbeni kutathatósága.

III.

A régészeti védõövezetet érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei
kormányhivatal szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. A tervezett beavatkozás hatása a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyre – összhangban a védetté nyilvánítás
céljával –, különös tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység, beruházás, építmény nem veszélyezteti-e
a védetté nyilvánított lelõhely:
1.1. tájképi megjelenését,
1.2. megközelíthetõségét,
1.3. fenntartható használatát, hosszú távú megõrzésének lehetõségét,
1.4. esetleges bemutathatóságát,
1.5. rövid- és hosszú távú kutathatóságát.
B. Mûemléket, mûemléki környezetet, mûemléki jelentõségû területet, valamint történeti tájat érintõ, más hatóságok
elõtt indult eljárásokban

I.

A mûemléki környezetet, érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei
kormányhivatal szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. A tervezett beavatkozás hatása az egyedileg védett mûemlék történeti környezetbe ágyazott, illetve egyedi
megjelenésére, értékei érvényesülésére, használatára, különösen a – nappali és éjszakai – látvány, a térbeli
kapcsolatok és arányok tekintetében.
2. A tervezett beavatkozással kialakuló építmény, berendezés illeszkedése az egyedileg védett mûemlék
tömegalakításához, homlokzatképzéséhez, szín- és anyaghasználatához.
3. A tervezett rendeltetés méltó illeszkedése az egyedileg védett mûemlék funkciójához, jellegéhez és
környezetéhez.
4. A telekalakítással kapcsolatos örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során a történeti telektulajdonságokat
(telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség), az ingatlan kulturális örökségi elem
elválaszthatatlan részeként kell tekintetbe venni, ezért a történeti telekstruktúra fennmaradását nem
veszélyeztetõ telekalakításhoz adható hozzájárulás.

II.

A mûemléki jelentõségû területet érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei
kormányhivatal szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. A terület szerkezeti épségének hangsúlyos megõrzése a terület védetté nyilvánításának alapjául szolgáló
településszerkezeti értékek, a történeti téralakítás, beépítési, illetve domborzati viszonyok védelme érdekében:
1.1. a hagyományos településszerkezet és telekszerkezet, tér- és utcaszerkezet megõrzése, illetve lehetõség
szerinti visszaállítása,
1.2. a történetileg kialakult terepviszonyok, utcaszint, térszint lehetõség szerinti megtartása, illetve
visszaállítása,
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1.3. a történetileg kialakult utcai térfalak megõrzése, illetve lehetõség szerinti visszaállítása,
1.4. a jellegzetes beépítési mód – sûrûség, beépítési jelleg és hely – megõrzése.
A terület egységes történeti építészeti megjelenésének – beleértve a vizuális sértetlenségét, az éjszakai
megvilágítás révén megvalósuló látványt is – hangsúlyos megõrzése a terület védetté nyilvánításának alapjául
szolgáló építészeti értékek, a tömegképzés, homlokzatalakítás, anyag- és színhasználat védelme érdekében:
2.1. illeszkedés a történeti épületek tömegképzéséhez, arányaihoz és magassági viszonyaihoz,
2.2. illeszkedés a történeti épületek homlokzatalakításához, homlokzati osztásrendszeréhez és formavilágához,
2.3. illeszkedés a történeti épületek anyag- és színhasználatához.
A terület egységes történelmi, nemzeti és történeti jelentõségének megóvása és továbbvitele érdekében:
3.1. a közterületeknek és udvaroknak a védelemhez méltó és fenntartható használata,
3.2. a védett terület épületeiben a méltó és hiteles használat, illetve funkció biztosítása,
3.3. az utcabútorok és egyéb közterületi mûtárgyak, illetve az idõszakosan kitelepített utcai teraszok méltó,
a történeti jelleghez illeszkedõ kialakítása,
3.4. a reklámhordozóknak, fényforrásoknak, illetve egyéb homlokzati szerelvényeknek és berendezéseknek
a terület, illetve épület történeti jellegéhez illeszkedõ alkalmazása.
A telekalakítással kapcsolatos örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során a történeti telektulajdonságokat
(telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség), az ingatlan kulturális örökségi elem
elválaszthatatlan részeként kell tekintetbe venni, ezért – így különösen hagyományos (történeti) települések bel
és külterületén – a történeti telekstruktúra fennmaradását nem veszélyeztetõ telekalakításhoz adható
hozzájárulás.

III.

A történeti tájat érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal
szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. A történeti táj teljes területén azon jellemzõk fennmaradásának és érvényesülésének biztosítása, amelyek
a történeti tájjá nyilvánításról szóló rendeletben védendõ értékként meghatározásra kerültek.
2. A történeti táj területén a természeti, illetve az épített elemek minõségének, mennyiségének és arányának, azok
történetileg kialakult, vallási, kultúrtörténeti, történelmi szempontból jelentõs eseményhez kapcsolódó vagy
tájhasználattal összefüggõ viszonyrendszerének fenntartása az értékek fennmaradását szolgáló fenntartható
használat és fejlõdés figyelembevételével; ezen belül
2.1. a táj jellegének, egységességének, történelmileg kialakult szerkezetének, valamint a történetileg kialakult
hagyományos tájhasználat által formált összképének, továbbá a környezetével való kapcsolatának
megõrzése;
2.2. a történeti hagyományokon alapuló folytonosság és folyamatosság fenntartása a táj- és
területhasználatban, beleértve ebbe a kulturális és táji örökség tárgyi és nem tárgyiasult elemei és tényezõi
összességét, így különösen a településépítészeti és az építészeti hagyományok, a régészeti, a hagyományos
épített, a mûemléki, a mûvészeti vagy a mûszaki környezet anyagi megnyilvánulásának megõrzését;
2.3. a természet és az emberi tevékenység egymásra hatása eredményeként kialakult tájkép és annak
jellegzetes elemeinek, valamint esztétikai minõségének – a táj- és természetvédelem szempontjainak
figyelembevételével megvalósuló – kulturális örökségvédelmi szemléletû megõrzése.

IV.

A mûemléken megvalósuló tevékenységre irányuló, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi
és megyei kormányhivatal szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. Szakhatósági állásfoglaláshoz minden esetben vizsgálandó, hogy a tervezett építési munka
1.1. teljesíti-e a mûemléki érték anyagi valóságában történõ megõrzésének alapkövetelményét; és
1.2. tiszteletben tartja-e a mûemlék történeti, kulturális értékének elsõdlegességét a jelenkor használati
követelményeinek kielégítése során; továbbá
1.3. a mûemléki értéket kellõ mértékben és hitelesen érvényre juttatja-e.
2. A mûemlékek funkciójával kapcsolatosan vizsgálandó, hogy a mûemléki ingatlanon, épületben vagy
építményben tervezett funkció az eredeti, illetve a jelenlegi funkcióhoz képest
2.1. nem méltatlan-e a mûemlék kulturális, történeti értékéhez; és
2.2. elhelyezése (kialakítása) nem jár-e a mûemléki értékek súlyos veszélyeztetésével; továbbá
2.3. a használat nem okoz-e akár közvetlenül, akár közvetve mûemléki értékcsökkenést, értékvesztést.
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Mûemlékeket érintõ beavatkozások körében figyelembe kell venni, hogy
3.1. mûemléken mûemléki értékkel bíró épület, építmény, épület-, illetve építményrész nem bontható el,
bontás a Kötv. 45. § (2) bekezdésében foglalt esetekben kivételesen engedélyezhetõ, amely esetekben az
engedélyezésre benyújtott dokumentációban foglaltaknak igazolniuk kell a jogszabályi követelményeknek
való megfelelést;
3.2. mûemlékhez történõ hozzáépítés, ráépítés, illetve mûemlék ingatlanán új építmény, építményrész építése
különösen akkor engedélyezhetõ, ha a tervezett beavatkozás a mûemléki érték fenntartásához
elengedhetetlenül szükséges (szerkezeti megerõsítés, védõépület), azonban csak annak mértékéig, hogy
az új építmény, építményrész ne veszélyeztesse a meglévõ értékek fennmaradását, érvényesülését,
hitelességét;
3.3. mûemlék egészét vagy jelentõs hányadát érintõ átalakítás különösen akkor engedélyezhetõ, ha
a mûemléki értékek fenntartása azt indokolja, addig a mértékig, hogy az átalakítás ne veszélyeztesse
a meglévõ értékek (térkapcsolatok, tömegalakítás, felületek kialakítása, díszítések) érvényesülését,
hitelességét;
3.4. mûemlékeken az egymást követõ egyes beavatkozások (átalakítás) összeadódó hatásukban sem járhatnak
a mûemlék hitelességének csökkentésével, nem veszélyeztethetik értékeinek érvényesülését;
3.5. egyenértékû beavatkozások lehetõsége esetén a hozzájárulás megadása során elõnyben kell részesíteni
a visszafordítható megoldásokat.
Mûemlékek esetében vizsgálandó, hogy az épület-energetikai hatékonyságot javító, a megújuló energia
alkalmazására, illetve az akadálymentesítésre irányuló beavatkozások összhangban vannak-e a mûemléki értékek
megõrzésének elsõdlegességével, biztosítják-e annak érvényesülését.
Mûemlék alkotórészének, tartozékának javítása vagy korszerûsítése során
5.1. az eredeti vagy meglévõ alkotórész, tartozék, megõrzésére, felújítására kell törekedni; amennyiben az
a pusztulás mértéke vagy a használhat ellehetetlenülése miatt már nem lehetséges, úgy engedélyezhetõ
a részleges csere, részleges vagy teljes pótlás azonos vagy hasonló anyagból, és csak kivételes esetben az
eltérõ anyagból való pótlás;
5.2. azok eltávolítása csak kivételes esetben engedélyezhetõ, ha ez mégis elkerülhetetlen, és az adott
mûemlékben nem biztosított vagy biztosítható a megõrzése;
5.3. arra kell törekedni, hogy azok helyébe azonos korú és jellegû történeti építõanyagok kerüljenek.
A szakhatóságnak vizsgálnia kell annak a feltételnek a teljesülését, hogy mûemlékek megjelenését befolyásoló
fényforrások, reklámok, útbaigazító-, cég- és jelzõtáblák, utcabútorok, pavilonok és más szabadtér-építészeti
elemek egyenként vagy összességükben nem eredményezhetik a mûemlék tájban vagy településképben
feltáruló látványának, a mûemlékbõl és mûemlékrõl élvezhetõ kilátásnak, illetve általában a mûemléki érték
érvényesülésének vagy hitelességének sérelmét.
Az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során tekintetbe kell venni, hogy történeti kertben, illetve
mûemléki ingatlan kerttörténeti értéket hordozó részén csak szakági kutatásokon alapuló kert (park)
helyreállítási, felújítási munkák engedélyezhetõk. Növények eltávolítása, áttelepítése, fás szárú növények
kivágása, valamint építmények építése és bontása, továbbá új növényzet telepítése, csak a történeti kert és más
mûemlék, mûemléki együttes érvényesülésének, hitelességének sérelme nélkül engedélyezhetõ.
A telekalakítással kapcsolatos örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során a történeti telektulajdonságokat
(telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség) az ingatlan kulturális örökségi elem
elválaszthatatlan részeként kell tekintetbe venni, ezért
8.1. mûemléki ingatlan megosztásához (illetve ezt eredményezõ telek-határrendezéshez, korrekcióhoz)
kivételes esetben adható hozzájárulás, különösen akkor, ha az tudományos kutatás alapján bizonyítottan
történeti állapot visszaállítását szolgálja;
8.2. a történetileg igazoltan összetartozó ingatlanok, ingatlanrészek újra-egyesítésétõl eltekintve mûemléki
ingatlannak más (védett vagy nem védett) ingatlannal történõ összevonásához, egyesítéséhez (illetve ezt
eredményezõ telek-határrendezéshez, korrekcióhoz) hozzájárulás kivételesen, abban az esetben adható,
ha az az örökségvédelem érdekét is szolgálja.
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2. melléklet a 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek
A

1.

Beruházás megnevezése

2.

Kiemelt
nagyberuházásként
lakóépületek és
közintézmények,
valamint sajátos
építményfajták
körébe tartozó
(közlekedési,
hírközlési, közmû- és
energiaellátási)
építmények

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B

C

D

E

Beruházás azonosítója

A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások

Elsõ fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

Az Ócsa település
külterületén fekvõ, az
ingatlan-nyilvántartás
szerint 0128, 0129/2,
0130, 0131, 0137,
0138, 0140, 0141,
0142, 0105/4, 0105/5,
0105/6, 0106, 0112,
0113/3, 0113/4,
0113/30, 0113/31,
0113/32, 0113/33,
0113/38, 0113/39,
0117/1, 0117/2,
0121/9, 0121/10,
0121/11, 0124/1,
0124/3, 0124/7,
0198/4 helyrajzi
számú földrészletek,
illetve ezen
földrészletekbõl
a telekalakítási
eljárások jogerõs
befejezését követõen
kialakított
földrészletek.

általános építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal

építésügyért felelõs
miniszter

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Pest Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelõsége
a Magyar
Budapest Fõváros
Magyar Kereskedelmi
Kereskedelmi
Kormányhivatala
Engedélyezési Hivatal
Engedélyezési
Mérésügyi és Mûszaki
Hivatalról és a területi Biztonsági Hatósága
mérésügyi és mûszaki
biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és 13. §
(2) bekezdése szerinti
engedélyezési
eljárások
vízjogi hatósági
Közép-Duna-völgyi
Országos
eljárások
Környezetvédelmi,
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség Vízügyi
Fõfelügyelõség
hírközlési hatósági
Nemzeti Média és
Nemzeti Média- és
eljárások
Hírközlési Hatóság
Hírközlési Hatóság
Hivatala
elnöke
földvédelmi,
Dabasi Körzeti
Pest Megyei
telekalakítási,
Földhivatal
Kormányhivatal
földmérési,
Földhivatala
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
talajvédelmi hatósági Pest Megyei
Nemzeti
eljárások
Kormányhivatal
ÉlelmiszerláncNövény- és
biztonsági Hivatal
Talajvédelmi
Igazgatóság
erdészeti hatósági
Pest Megyei
Nemzeti
eljárások
Kormányhivatal
ÉlelmiszerláncErdészeti Igazgatóság biztonsági Hivatal
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Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

nincs

”
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2012. (IX. 18.) MNB rendelete
a „100 éves a Magyar Cserkészszövetség” kupronikkel emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a Magyar Cserkészszövetség fennállásának 100. évfordulója alkalmából – „100 éves a Magyar
Cserkészszövetség” megnevezéssel 100 forintos címletû kupronikkel emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2012. szeptember 28.

2. §

(1) A tizenkétszög alakú emlékérme kupronikkelbõl (75% réz, 25% nikkel) készült, súlya 10 gramm, átmérõje 30 mm, széle
sima.
(2) Az emlékérme elõlapjának bal szélén, felsõ köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A középmezõben, jobb
oldalon a magyar cserkészliliom ábrázolása látható, amelynek három ágát a magyar Szent Korona fogja össze.
A cserkészliliom középsõ ágától jobbra a „2012” verési évszám, balra a „Bp.” verdejel, a cserkészliliomtól balra, egymás
alatti vízszintes sorokban a „100” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét
az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, köriratban a „MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG” felirat olvasható. A középmezõben
kürtöt fújó cserkész félalakos ábrázolása látható, baloldali profil nézetbõl. Az emlékérme szélén, lent Tóth Zoltán
tervezõmûvész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

Az emlékérmébõl 15 000 darab készíthetõ, amelybõl 10 000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. §

Ez a rendelet 2012. szeptember 28-án lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 17/2012. (IX. 18.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:



2. melléklet a 17/2012. (IX. 18.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások miniszterének 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím, valamint az 1–3. melléklet tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont
ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés u) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
28. § (2) bekezdésében és az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet
módosítása
1. §

Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tartalékkal való gazdálkodás feladatait az egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
irányított Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (a továbbiakban: EKI) látja el.”

2. §

(1) Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tartalék – a Kormány által meghatározott rendeltetésû és mértékû egészségügyi ellátó kapacitás bõvítés
létrehozásához szükséges – orvostechnikai eszközöket, valamint a szükséggyógyintézetek meghatározott idõtartamú
mûködtetéséhez szükséges anyagokat tartalmazza. A tartalék mértékére az igénytámasztó szervek – a honvédelemért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium – szükségleteinek figyelembevételével a miniszter tesz javaslatot a Kormány részére.”
(2) Az R1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szükséggyógyintézetek eszköz- és gyógyszernormái módosításának a kijelölt fekvõbeteg ellátó intézmények
meghatározott adatszolgáltatása alapján a minisztérium által elkészített tervezetét – az egészségügyi szakmai
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kollégium oxyológia – sürgõsségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozata szakmai
véleményének figyelembevételével – a miniszter hagyja jóvá.”
3. §

(1) Az R1. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A Mobil Orvosi Segélyhely, a Mobil Szükségkórház, valamint a Gyorsreagálású Segélycsapat Felszerelés esetében
100%-os feltöltöttségi szintet kell biztosítani.
(3) A regionális szükségkórházak és az orvosi segélyhelyek gyógyszereinek és fogyóanyagainak legalább 70%-os,
az orvostechnikai eszközöknek 100%-os feltöltöttségi szintjét kell biztosítani.”
(2) Az R1. 3. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (2)–(5) bekezdés szerinti feltöltöttség a gyógyszerek gyártónál vagy nagykereskedõnél történõ tárolása útján is
megvalósítható, ha a gyártó vagy nagykereskedõ az EKI-vel kötött szerzõdésben vállalja, hogy az ott tárolt
mennyiséget vagy annak szükséges részét az EKI felhívására bármely idõpontban az EKI részére azonnal átadja vagy
az EKI által megadott címre azonnal kiszállítja.”

4. §

Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tartalékból készlet kiadását a miniszternek vagy a miniszter által kijelölt egészségügyért felelõs állami vezetõnek,
akadályoztatásuk esetén halaszthatatlan esetben a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és mûködési
szabályzatában meghatározott szervezeti egysége vezetõjének írásbeli vagy sürgõs esetben szóbeli utasítására
az EKI vezetõje rendeli el.”

5. §

Az R1.
a) 7. § (2) bekezdésében az „az egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdésében az „(a minisztériumnak)” szövegrész helyébe az „a minisztériumnak” szöveg
lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
6. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egészségügyi szolgáltató)
„a) az egészségügyi alapellátás körében
aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védõnõi, iskola- és ifjúság-egészségügyi,
foglalkozás-egészségügyi, fogorvosi, valamint rend- és honvédelmi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása
esetén, amennyiben mûködése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat,
ab) a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás elemeként történõ ápolás esetén a körzeti, közösségi ápolási szolgálat
elnevezés használatára jogosult;”
(2) Az R2. 5. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egészségügyi szolgáltató
a járóbeteg-szakellátás körében)
„bi) a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat,
a haldokló beteg otthonában történõ gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice
szolgálat,”
(elnevezés használatára jogosult;)
(3) Az R2. 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egészségügyi szolgáltató)
„d) amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti
feltételeket – azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges –, a nappali kórház
elnevezés használatára jogosult.”

7. §

Az R2. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelettel
(a továbbiakban: Módr2.) a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben
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foglalt feltételeknek történõ megfelelést a mûködési engedélyt kiadó hatóság 2013. március 31-éig ellenõrzi azzal,
hogy a szolgáltatóknak nem kell az új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésrõl bejelentést tenniük.
(2) A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók
esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. § (3)–(5) bekezdéseit kell alkalmazni.”
8. §

9. §

Az R2.
a) 13. § (2) bekezdésében a „2012. november 1-jéig” szövegrész helyébe a „2013. március 31-ig” szöveg,
b) 13. § (3) bekezdésében a „2012. szeptember 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2012. szeptember 30-ától” szöveg,
c) 13. § (4) bekezdésében a „2012. október 30-ig” szövegrész helyébe a „2012. december 30-ig” szöveg,
d) 13. § (5) bekezdésében a „2013. március 1-ig” szövegrész helyébe a „2013. május 1-ig” szöveg
lép.
(1) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi
szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása
10. §

Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl
szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A 2012. július 1-jén jogerõs mûködési engedélyeknek – ide nem értve a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (5b) bekezdése alapján kiadott mûködési engedélyeket –
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM
rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi
szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel
megállapított 2. számú mellékletben foglaltaknak a soron következõ módosításuktól kell megfelelniük, azzal, hogy
azokat a mûködési engedélyeket, amelyek 2013. január 1-jéig kérelemre nem módosulnak, az egészségügyi
államigazgatási szerv hivatalból módosítja.”

11. §

Hatályát veszti az R3.
a) 9/A. §-a,
b) 11. §-a
c) 3. számú melléklete.

4. A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl
szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosítása
12. §

(1) A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Gyógyászati segédeszközt forgalmazni, javítani és kölcsönözni – az (1a), az (5)–(6) és a (9)–(10) bekezdésben foglalt
kivételekkel – mûködési engedéllyel rendelkezõ, a 2. számú melléklet I. 1. és I. 2. pontjában foglalt feltételeknek
megfelelõ gyógyászati segédeszköz szaküzletben lehet.”
(2) Az R4. 3. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Gyógyászati segédeszköz javítása – a javítás végzésére jogosult által – gyógyászati segédeszköz szaküzleten kívül
is végezhetõ, amennyiben a meghibásodás jellegének megfelelõ javítás személyi feltételei, valamint a javításhoz
szükséges alkatrészek és eszközök más helyszínen is biztosíthatóak.”
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5. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetérõl és mûködésérõl szóló
5/2010. (II. 16.) EüM rendelet módosítása
13. §

Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetérõl és mûködésérõl szóló 5/2010. (II. 16.)
EüM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az ESZTT tagjait ötévenként a miniszter bízza meg, oly módon, hogy
a) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésben, továbbképzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények
általános orvosképzést folytató karait összesen 4 fõ,
b) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésben, továbbképzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények
fogorvos- és gyógyszerészképzést folytató karait, valamint az orvos- és egészségtudomány képzési területen BSc
képzést folytató intézményeket összesen 4 fõ,
c) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsõfokú szakképzését folytató intézményeket összesen 2 fõ,
d) a Magyar Orvosi Kamarát, a Magyar Gyógyszerészi Kamarát és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát
(a továbbiakban: MESZK) 1-1 fõ,
e) az egészségügyi szakmai kollégiumot 2 fõ,
f) a Magyar Kórházszövetséget 1 fõ,
g) a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségét 1 fõ és
h) a Magyar Rezidens Szövetséget 1 fõ
képviselje.
(1a) Az ESZTT tagjaira
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek,
b) az (1) bekezdés c) pontja esetében egy tagra a MESZK, egy tagra a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézet,
c) az (1) bekezdés d)–h) pontjában az ott meghatározott szervezetek
tesznek megelõzõen javaslatot a miniszter részére.”

6. Egyéb, az egészségüggyel összefüggõ rendeletek módosítása
14. §

Az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésének egyes szervezési kérdéseirõl szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet 19. § (9) bekezdés d) pontjában a „harmadik” szövegrész helyébe a „második” szöveg lép.

15. §

Hatályát veszti a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl szóló 1/2004. (I. 5.)
ESZCSM rendelet.

16. §

Hatályát veszti a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet
12. § (2) bekezdésének második mondata.

7. Záró rendelkezések
17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet „6. A műtő egység általános minimumfeltételei” részében az „Az
aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt” című táblázat és
annak címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt találhatók

Osztályos
műtő egység

Központi Műtő
Egység
(önálló szervezeti
egység)

1 fő

1 fő

2/műtőasztal

2/műtőasztal

2/műtőasztal

2/műtőasztal

1
1
1/műtőterem

1
1
1/műtőterem

1

1

2

2

1

1

1 db legalább 2
műtőteremhez

1 db legalább 2
műtőteremhez

2

2

2

4

4

4

1

1

1

1

2

1

1 központi

Kiemelt
kezelő
Személyi feltételek:
Vezető műtős
szakasszisztens

-

Műtős szakasszisztens
Műtőssegéd
Szakmai helyiségek:
Személyzeti zsilip
Betegzsilip/betegtartózkodó
Betegelőkészítő2
Orvosi csaptelep hidegmeleg vízzel
Kéz érintése nélkül
működtethető
(könyökkel, lábbal,
szenzoros, stb.)
szeradagoló
Falra szerelt
papírtörölköző tartó
Bemosakodó2
Orvosi csaptelep hidegmeleg vízzel
Kéz érintése nélkül
működtethető
(könyökkel, lábbal,
szenzoros, stb.)
szeradagoló
Falra szerelt
papírtörölköző tartó
Műtőterem1
Kiemelt kezelő
Ébredő/megfigyelő helyiség

1
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Sterilanyag raktár
Tiszta-anyagraktár
Gyógyszerraktár
Előkészítő-munkaszoba
Szennyes anyag-eszköz
előkészítő
Szennyes- és szemét tároló
Személyi tartózkodó
Mosdók
Adminisztrációs helyiség
Takarítószer és -eszköz tároló

elkülönített
szekrény
elkülönített
szekrény
elkülönített
szekrény
-

elkülönített
szekrény
1

1

1

1

1
-

1
1
1
-

1
1
1
1

1

1

1

1

•

1
1

elkülönített
1
1
szekrény
1
A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen
kapcsolatban kell lennie.
2
A helyiségek a „zöld zóna” tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak.”
2. Az R2. 1. melléklet „6. A műtő egység általános minimumfeltételei” részében a „6.1. A
műtőterem általános minimumfeltételei” című táblázat és annak címe helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6.1. A műtőterem/kiemelt kezelő általános minimumfeltételei
Tárgyi feltételek:
Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonsági
áramforrás biztosítása szükséges
Műtőasztal
Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámparendszer
Mobil műtőlámpa
Központi vagy egyedi gázellátó
Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral
Műtéti észlelő EKG rendszer + monitor
Infúziós pumpa + állvány
Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer
Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék
Műszerasztal gördíthető (fékezhető)
Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető)
Operatőri szék (karos, állítható)
Műszerasztal fix
Műtőzsámoly, kétlépcsős
Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható
Sterildoboz tároló és állvány
Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozó
nagy monitor
Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtő

X
X
X
X
X*
X*
X*
X*
EL*
X*
X
X
X*
X
X
X
X
X*
X*
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Gyógyszer tárolására alkalmas hűtő
Vérkészítmény melegítő készülék
Sugárvédő ólomgumikötények, egyéb védőeszközök
Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonként
Központi szívó
Izoláló állvány
Ledobó állvány
Tolókocsi
Megjegyzés:
*kiemelt kezelő esetén nem szükséges”

X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

3. Az R2. 1. melléklet 2. pont 2.2. alpontjában a „[kivéve: e), k), m) pont]” szövegrész helyébe
a „[kivéve: e), k) pont]” szöveg lép.
4. Az R2. 1. melléklet „10. Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei” részében az
„A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor
lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek
legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata
tanúsított minőségügyi rendszerrel felügyelt.”
szövegrész helyébe az
„A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor
lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek
legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata
minőségügyi rendszerrel felügyelt.
A sterilanyag-eszköz előállítás az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sterilen
alkalmazandó orvostechnikai eszközök biztosítása, ideértve a vonatkozó honosított
harmonizált szabványok és irányelvek alapján, a felhasználás helyén végzett sterilanyageszköz előállítást is. A felhasználás helye lehet bármely közvetlen betegellátást nyújtó
szervezeti egység.
A Központi Sterilizáló Egység az egészségügyi szolgáltató teljes körűen sterilanyag-eszköz
előállítást, ellátást végző önálló szervezeti egysége, ahol minőségügyi rendszer
alkalmazásával felügyelten a teljes újrafelhasználhatóvá tételi ciklus – a szennyanyag
átvételétől a sterilanyag kiadásig – végbemegy.”
szöveg lép.
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2. melléklet a 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet „BELGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Gasztroenterológiai
járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei” megjelölésű táblázata
helyébe a következő táblázat lép:
„
Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
II.
Szakrendelés Szakambulancia
Személyi feltételek:
Gasztroenterológus szakorvos (30 óra/hét szakrendelésre)
1
1
Orvos
1
Endoszkópos asszisztens
1
1
Általános szakasszisztens
1*
1
1
EL
Endoszkópos vizsgálóegység: a rendelő általános feltételei +
Betegkísérő
1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Vegyes használatú endoszkópos helyiség
1
1
Hűtőszekrény – szövettani minta tárolására
1
1
Endoszkóp mosótál
1
1
Félautomata eszközmosó
1
1
Halogén fényforrás és/vagy videoprocesszor
1
1
Leakege tester
1
1
Colonoscop és/vagy videocolonoscop
1
1
Biopsziás fogó gastroscophoz
2
2
Biopsziás fogó colonoscophoz
2
2
Hurok
2
2
Vezetődrót
1
Sclerotizáló tű
1
2
Varix ligator
1
Haemo-clip rögzítő
1
Idegentestfogó
1*
2
Citológiás kefe
1
Gastrofiberoscop és/vagy videogastroscop
1
1
Oesophagus varix ligator
1
Koaguláló
1
Monitor
1
1
Videomagnó vagy egyéb képrögzítő rendszer
1
1
UH tisztító
1*
1
Mobil szívó
1
1
Diathermiás nagyfrekvenciás készülék
1
1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT
EK
EK
Mikrobiológiai laboratórium
EK
EK
Nukleáris medicina
EK
EK
Intenzív osztály
EL
Aneszteziológiai osztály
EL
Megjegyzés:
A *-gal jelölt feltételek magánrendelés esetén nem szükségesek.
Magánrendelés esetén az operatív endoscopia a kisebb, jól aláhurkolható polypok eltávolítását jelenti. Nem
végezhető oesophagus varix ellátás és – idegentest kivételével – ehhez kórházi háttér, vagyis sebészet és
radiológia megléte szükséges.

•
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A magánrendelőben az operatív beavatkozások feltétele, hogy a magánrendelőnek a legközelebbi kórházzal
legyen megkötött befogadási szerződése a szövődmények ellátása céljából.
További feltétele az operatív beavatkozásnak, hogy szövődmény esetén a mentő kiérkezése a hivatalos
időintervallum alatt biztosítható legyen.”

2. Az R2. 2. melléklet „CSECSEMŐ ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet a
„Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot
követően a következő rendelkezéssel egészül ki:
„Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali ellátás minimumfeltételei
Feladatai:
A nappali kórházi ellátás gyermekgyógyászati igényei szerint elsődlegesen ellátja a terület
gyermekbetegeit, napközben 8 és 16 óra között. Ezen belül – a szükséges diagnosztikus,
beteg megfigyelési és állapot-stabilitási teendők alapján – eldöntendő, hogy továbbküldike a gyermeket a progresszív betegellátás megfelelő szintjére, vagy további megfigyelésre
és/vagy kezelésre otthonába küldik.
Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
2
Orvos
1
X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)
Betegkísérő
EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Pulzoximéter
X
Elemes otoscop
X
Aerosol kezeléshez szükséges készülék
X
Speciális ágyak
X
Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)
X
Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)
X
Pelenkázó asztal
X
Apnoe alarm
X
Fürdető kád (csecsemő/kórterem)
X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Röntgen, UH
EL
Orvosi laboratórium (EL/EK)
EL
”
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3. Az R2. 2. melléklet „NEUROLÓGIA” megjelölésű fejezet „Alvásmedicina Szakmakód: 0905”
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Alvásmedicina
Szakmakód:
0905
Alvásmedicina járóbeteg szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező
neurológus/tüdőgyógyász/csecsemő- és
gyermekgyógyász/belgyógyász/pszichiáter/fül-orrgégész szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei

1

1
X

Neurológia - alvás laboratóriumi szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező neurológus
1
szakorvos
Neurofiziológiai szakasszisztens nappali vizsgálatokhoz
2
(MSLT, MWT) műszakonként
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Központi munkahelyiség
X
CPAP/BiPAP titrálási lehetőség
X
Poligráf, Poliszomnográf, Pulzoximéter
X
Videomonitorozás (infravörös is)
X
Alváselemző szoftverek (poliszomnográfhoz,
X
poligráfhoz)
Motoros, vagy központi szívó
X
Központi, vagy palackos oxigénellátás
X
Alvásdiagnosztikai ágy
X
Alvószobák (min. 12 m2)
X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Neurológiai osztály
X
Pulmonológiai osztály
EK
Belgyógyász, tüdőgyógyász, kardiológus, fül-orr-gégész
EL
szakorvos
Intenzív osztályos háttér (CPAP, BiPAP beállítás esetén)*
EL
* non-invazív lélegeztetés beállítása esetén intenzív osztályos háttér biztosítása szükséges
intézményen belül
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Tüdőgyógyászat - alvásmedicina járóbeteg szakrendelés és szakambulancia
minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
II.
Személyi feltételek:
Alvásmedicinában tapasztalattal rendelkező
1
1
neurológus/tüdőgyógyász/csecsemő- és
gyermekgyógyász/belgyógyász/pszichiáter/fül-orrgégész szakorvos
Pulmonológus/allergológus
4 ágyanként 1
4 ágyanként 1
szakasszisztens/légzőszervi szakápoló
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Központi munkahelyiség
X
X
CPAP / BiPAP titrálási lehetőség
X
Poligráf, Poliszomnográf, Pulzoximéter, MSLT
X
Apnoe szűrő berendezés
X
Aktigráf
X
Videomonitorozás (infravörös)
X
Alváselemző szoftverek
X
X
Motoros, vagy központi szívó
X
Központi, vagy palackos oxigénellátás
X
X
Alvásdiagnosztikai ágy
X
X
Alvószobák (min 12 m2)
X
X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Pulmonológiai osztály
EL
EL
Belgyógyász, kardiológus, fül-orr-gégész szakorvos
EK
EK
Non-invazív lélegeztetés beállítása esetén intenzív
EL
EL
osztályos háttér
”
4. Az R2. 2. melléklet „GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA” megjelölésű fejezet „Gyermekés ifjúságpszichiátriai gondozó/szakrendelés minimumfeltételei” megjelölésű táblázata
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó/szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Gyermekpszichiáter szakorvos
1
Pszichológus
EL
Klinikai és mentálhigiéniai
EK
szakpszichológus/gyermekpszichológus
Logopédus
EL
Gyógyfoglalkoztató
EL
Mentálhigiénés szakasszisztens
EL
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Pszichopedagógus, gyógypedagógus
Pszichiáriai szakápoló/csecsemő- és gyermek ápoló
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei+
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges
eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai, stb.)
Orvosi klinikai laboratórium
Speciális és toxikológiai laboratórium
EKG
EEG-laboratórium
Általános radiológia és ultrahang
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek)
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia,
személyiségelemzés, életminőség, dementia)
Gyógypedagógiai vizsgáló- és fejlesztő eszközök

•

EK
1
X
EK
X

EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
X
X
EK
”

5. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS
GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezete a „Kiegészítő fizioterápiás járóbeteg ellátás
minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel
egészül ki:
„
Manuálterápia (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta Szakmakód: 8021
által is végezhető)
Szaktevékenység:
A manuális vagy muszkuloszkeletális medicina a mozgásszervrendszer reverzibilis
biomechanikai funkciózavaraival foglalkozik, ennek keretében kézzel végzett
diagnosztikus és terápiás speciális technikákat, műfogásokat alkalmaz. Két fő részterülete a
manuális diagnosztika és a manuális terápia. A manuálterapeuta tevékenysége keretében a
beteget speciális – kézzel végzett – műfogásokkal vizsgálja és kezeli, továbbá a testtartásra,
gerinc és ízületi gyakorlatokra tanítja be, tanácsokat ad életmódjára.
Manuálterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos manuálterpia módszerek
képesítéssel/gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta
(gerincmanipulációs műfogások kivételével)
Tárgyi feltételek: A természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM
rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő
kialakítására vonatkozó előírásokról

1

2012. évi 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

20347

2012. évi 122. szám

Speciális manuálterápiás kezelőágy
Állapotfelmérő eszközök: mérőszalag, ízületi szögmérő
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

X
X
EL
”

6. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS
GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezete az „Életmód oktatás és tanácsadás járóbeteg
ellátás minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel
egészül ki:
„Szaktevékenység:
Antropozófikus módszerek: Az antropozófus orvoslás az embert egyénként környezetébe
ágyazva, azzal szerves egységben tekinti. Az egészség és betegség okait e differenciált,
komplex rendszerből vezeti le, és a kezelést is onnan meríti. Olyan nyílt rendszerspecifikus
szemléletmód, mely saját fogalom-, eljárás- és szabályrendszerrel rendelkezik, speciális
módszereket és eljárásokat alkalmaz. Az orvos speciális, fitoterápiás vagy potenciált
gyógyszereket, külső beavatkozásokat, életvezetési tanácsokat, terápiás beszélgetést,
dietetikát, művészi terápiákat alkalmaz az erre külön kiképzett terapeuták segítségével.
Antropozófus orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos antropozófikus módszerek képesítéssel
1
Terapeuta
EL
Tárgyi feltételek: A természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM
rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő
kialakítására vonatkozó előírásokról
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció
EL
”
7. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS
GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezet a „Fitoterápia járóbeteg ellátás
minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel
egészül ki:
„
Neurálterápia
Szakmakód: 8041
Szaktevékenység:
A neurálterapeuta orvos tevékenysége a központi és perifériás idegrendszer, továbbá az
akupunktúrás meridiánok, valamint egyéb mikrorendszerek pontjain ható speciális
ingerterápia ismeretén és alkalmazásán alapul. Invazív diagnosztikus és terápiás
módszerként alkalmazza a neurohormonális rendszer regulációs mechanizmusainak
serkentésére. A neurálterápeuta orvos a beteget vizsgálja és invazív beavatkozással
(speciális injekciós technikák és lokális érzéstelenítő nem terápiás dózisú adagjának
alkalmazásával) kezeli.
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Neurálterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos neurálterapia módszerek képesítéssel
Tárgyi feltételek:
A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes
kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú
melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására
vonatkozó előírásokról
Speciális lokal anesthetikumok, steril fecskendők, törlés,
törléstartó, üvegedények
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

•

1

X

EL
”

8. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Progresszivitási szintek –
A felnőttkori onkológiai ellátásban” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés
lép:
„Progresszivitási szintek – A felnőttkori onkológiai ellátásban
II.a szint:
Megyei Onkológiai Központ: a megyei közigazgatási határok alapján meghatározott,
közepes régiókban működő rákbeteg-ellátási szervezet, amely a sokféle rákbetegség
szűrésében, kivizsgálásában, aktív gyógykezelésében, krónikus ellátásában és
gondozásában – a komprehenzív szemlélet alapján – képes a betegségekkel kapcsolatos
komplex teendők intézményen belüli teljes vagy részbeni ellátására, illetve részbeni ellátás
esetén a beteg ellátási igénye szerinti szolgáltatások más intézményben történő
igénybevételének megszervezésére (a beteg beutalása útján). A megyei központok
rendeltetése a területükön élő lakosság onkológiai ellátásának biztosítása a nagy számban
előforduló daganatféleségek tekintetében a szükséges beavatkozások sokszakmás onkoteam munka keretében történő kivitelezésével (az ehhez szükséges orvosi szakterületek
együttműködésének koordinálásával), a progresszív ellátás bármely szintjén igénybe
vehető szolgáltatások követésével és folyamatosságuk biztosításával. A daganatos betegek
komplex ellátását – bizonyos daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok
tekintetében – szak-intézményekkel együttműködésben biztosítják.
II.b szint:
Sugárterápiás ellátást is biztosító megyei onkológiai központ. Az ide tartozó onkológiai
központok egyéb feladatai és működési feltételei megegyeznek a II.a progresszivitási
szintű megyei onkológiai központokéval.
III.a szint:
Térségi Onkológiai Központ: az ország tájegységeinek geopolitikai-közlekedési adottságai
alapján meghatározott térségeiben élő lakosság teljes körű, komprehenzív onkológiai
ellátására képes rákbeteg-ellátási szervezet, amelyek – saját II.a vagy II.b szintű ellátási

2012. évi 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

20349

2012. évi 122. szám

kötelezettségeiken túlmenően – elvégzik a térségi egységükhöz tartozó megyei onkológiai
ellátó helyeken nem kivitelezhető diagnosztikai, illetve terápiás ellátási feladatokat is. A
térségi központok rendeltetése tehát a területükön működő megyei központok szakmai
feltételeit vagy gazdasági lehetőségeit meghaladó igényű, valamint a közepes gyakoriságú
daganatféleségek esetén végzendő ellátások sokszakmás onko-team munka keretében
történő, koncentrált végzése (az ehhez szükséges valamennyi orvosi szakterület
együttműködésének koordinálásával). A daganatos betegek komplex ellátását – bizonyos
daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok tekintetében – az országos
onkológiai központ erre kijelölt szak-intézményekkel együttműködésben biztosítja térségi
szinten.
III.b szint:
Országos Onkológiai Központ: az Országos Onkológiai Intézet, amely komprehenzív
rákcentrum, országos és nemzetközi tevékenységét e feladatoknak megfelelő
követelményrendszer alapján végzi. Az országos központ rendeltetése – a középmagyarországi regionális feladatok végzésén túlmenően – a ritkán előforduló
daganatféleségek esetén végzendő ellátások biztosítása molekuláris patológiai diagnózis
alapján, továbbá valamennyi szolid daganat ellátására alkalmas speciális szakmai feltétel
koncentrálása egy intézményen belül. Feladata továbbá az onkológiai ellátás szakmai
irányelveinek és követelményrendszereinek multidiszciplináris kidolgozása során az
egészségügyi szakmai kollégium tagozatai közötti, a szakmai irányelvek kidolgozására
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő koordináció biztosítása. Feladata a Nemzeti
Rákregiszter működtetése, részvétel az orvos-továbbképzésben, valamint az
orvostudomány legújabb eredményei átültetésének elősegítése a hazai gyakorlati
betegellátásba. Ezen tevékenységek végzése egy intézményen belül történik a
komprehenzív rákcentrumoktól elvárható nagyszámú daganatos betegek kezelésével.”
9. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Klinikai onkológiai
osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
II.a
Megyei
Onkológiai
Központ

II.b
Térségi
Onkológiai
Központ

III.
Országos
Onkológiai
Központ

II.a-II.b
Megyei
Onkológiai
Központ

III.a
Térségi
Onkológiai
Központ

III.b
Országos
Onkológiai
Központ

sora helyébe a következő sor lép:
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10. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Klinikai onkológiai
osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
CT, MRI
PET-CT

EK
EK

EL

X

EK
EK

EK
EK

X
EK

sora helyébe a következő sorok lépnek:
CT, MRI
PET-CT

11. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Onkológiai járóbetegszakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
II.a

II.b

III.

II.a-II.b

III.a

III.b

sora helyébe a következő sor lép:

12. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Onkológiai fájdalomterápiás szakambulancia minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
II.a

II.b

III.

II.a-II.b

III.a

III.b

sora helyébe a következő sor lép:

13. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Sugárterápiás centrum
személyi feltételei” megjelölésű táblázat
II.a-II.b-III.
sora helyébe a következő sor lép:
II.b-III.a-III.b
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14.
Az
R2.
2.
melléklet
„KLINIKAI
ONKOLÓGIA”
megjelölésű
fejezet
„Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű
ellátás) gép-műszer minimumfeltételek” megjelölésű táblázat
II.a
II.b
III.
Megyei
Térségi
Országos
Onkológiai Onkológiai Onkológiai
Központ
Központ
Központ
sora helyébe a következő sor lép:
II.b
III.a
III.b
Megyei
Térségi
Országos
Onkológiai Onkológiai Onkológiai
Központ
Központ
Központ
15.
Az
R2.
2.
melléklet
„KLINIKAI
ONKOLÓGIA”
megjelölésű
fejezet
„Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű
ellátás) gép-műszer minimumfeltételek” megjelölésű táblázat a
- Duál fotonenergiás (6 MV és ≥15 MV X
elektron) 2

1

1-2

4

1

2

minden
gépen

sort követően a következő sorral egészül ki:
- Multileaf kollimátor3

16.
Az
R2.
2.
melléklet
„KLINIKAI
ONKOLÓGIA”
megjelölésű
fejezet
„Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű
ellátás) gép-műszer minimumfeltételek” megjelölésű táblázat
- Multileaf kollimátor3
- Elektronikus mezőellenőrzés (EPID) 3

1
1

2
2

minden gépen
minden gépen

1

2

minden
gépen

sora helyébe a következő sor lép:
- Elektronikus mezőellenőrzés (EPID) 3
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17. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS
GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezet „Kiegészítő fizioterápiás járóbeteg ellátás
minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

sora helyébe a következő sor lép:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

EL

18. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS
GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezet „Reflexzóna terápia járóbeteg ellátás
minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

sora helyébe a következő sor lép:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

EL

19. Az R2. 2. melléklet „PEDAGÓGIAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI
SZAKMÁK” megjelölésű fejezet „A konduktori tevékenység minimumfeltételei”
megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
A konduktori tevékenység minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Okleveles konduktor
Az ellátásban részesülő személy csökkent képességeinek;
állapotának, életkorának megfelelően az alábbi szakorvosi
konzultáció biztosítása
Gyermekneurológia, Fejlődésneurológia
Neurológia
Ortopédia
Rehabilitáció
Diplomás ápoló
Szakápoló
Neuropszichológus
Logopédus
Pszichológus
Ortopéd műszerész
Tárgyi feltételek:
Konduktív nevelésben az önállóság elérése a legfontosabb cél,
ezért megfelelő nagyságú bútorokra, segédeszközökre van szükség,
melyek jól variálhatók, és amit a sérültek önállóan is jól tudnak
használni.

1

EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
X
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A konduktív nevelés speciális bútorai (priccs, fokosszék,
lovaglószék, zsámoly, kockazsámoly, asztal, bordásfal, járatórúd,
mobil lépcső, lejtő, korlát, továbbá lemosható vékony
szivacsszőnyeg, párnák, csúszásgátló alátétek, stb.).
Egyéb tornatermi eszközök; korlát, vagy bordásfal, tükör, labdák,
izomerősítő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök.
Mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök: szalagok, manipulációs
készséget fejlesztő eszközök.
Játékok, foglalkozási anyagok, az életkortól és a megvalósítandó
programtól függnek.
A programokhoz előírt fontos eszközök még pálcák, járóbotok,
járókeretek, karikák, labdák, ritmus és dallamhangszerek,
festékkészletek, képek, könyvek, stb.
Egyéb segédeszközök, pl. egyénre szabott sínek, csizmák,
járógépek, stb.
Betegszállítás
A konduktor új felvételkor felvételi státuszt készít, majd
folyamatosan dokumentálja írásban a mozgás, pszichés és értelmi
fejlődést.
A csoportnévsor, a napirend, a különböző feladatsorok, az egyéni
célok leírása, valamint a segédeszközök felsorolása együttesen
alkotják a csoport komplex programját. Áthelyezésnél és
elbocsátásnál írásos „záróvéleményt” készít. Felvételkor és
negyedévenként, valamint elbocsátáskor fotó, vagy videó
dokumentáció készülhet beteg és/vagy szülői beleegyezéssel.

EL
X

”
20. Az R2. 2. melléklet „SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS” megjelölésű fejezet „Központi
ügyeleti ellátás” című részében a
Személyi feltételek:
1. Szakorvos
Oxyológus
Háziorvos, házi gyermekorvos
Egyéb
2. Nem szakorvos
Központi gyakornok/szakorvosjelölt
3. Szakdolgozó
Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt
szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt
Gépkocsivezető
sorok helyébe a következő sorok lépnek:

1

1
2
1
1
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Személyi feltételek:
1. Szakorvos/nem szakorvos [külön jogszabályban, a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben előírt feltételekkel]
40.000 ellátandó lakosságszámig
40.001-120.000 közötti ellátandó lakosságszám esetén
120.000 ellátandó lakosságszám felett
Amennyiben a kórházi sürgősségi osztály és az alapellátási ügyelet egy belépési
ponton, azonos telephelyen működik, és azonos működtetővel végzi a
tevékenységeket, akkor a +1 fő biztosítása alól mentesül.
2. Szakdolgozó
Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt
szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt
3.
Egyéb
Gépkocsivezető
120.000 ellátandó lakosságszám felett

1
+1
+1

2
1

1
+1

21. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Tüdőgyógyászati
járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
Előhívó, sötétkamra (hagyományos röntgen esetén)
Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos vagy
digitális röntgen esetén)

X
X

X
X

EK
EK

X
X

sora helyébe a következő sorok lépnek:
Előhívó, sötétkamra (hagyományos röntgen esetén)
Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos vagy
digitális röntgen esetén)

22. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „A bronchoscopia
minimumfeltételei” megjelölésű része a címet követően a következő szöveggel egészül ki:
„Felnőtt bronchológiai tevékenység fekvőbeteg-szakellátás keretében, illetve fekvőbetegszakellátási háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelésen végezhető.”
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23. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Rehabilitációs
alaptevékenység minimumfeltételei (1-7., 8-1. enyhe, 8-2., 9-13. program)” megjelölésű
táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Rehabilitációs alaptevékenység minimumfeltételei
(1-7., 8-1. enyhe, 8-2., 9-13. program)
Progresszivitási szint
Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)
I.
II.
III.
Összes orvos
0,7(0,5)
0,7(0,5)
1 (0,7)
Közülük az osztály vezetője: mozgásszervi rehabilitáció vagy
orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás szakorvosa
Fenti létszámon belül
0,2
0,3 (0,2)
0,4 (0,2)
1.
Rehabilitációs szakorvosi létszám az osztályvezetőt is
(0,15)
beleértve
2.
ebből kiemelt reumatológiai profil (arthritis centrum) esetén
az alapképzettség reumatológia szakorvosa (II. vagy III. szinten)
3.
Belgyógyász 10., 11. programoknál
0,1 (0,1)
0,1 (0,1)
0,1 (0,1)
4.
Egyprofilú rehabilitációs tevékenység (gasztroenterológia,
0,2
0,1 (0,1)
0,2 (0,1)
belgyógyászat, geriátria, neurológia, reumatológia, nőgyógyászat)
(0,15)
esetén a profilnak megfelelő alapszakma szakorvosa, minimálisan
heti 6 órában
5.
További orvos a végzett programokhoz igazodó
0,2 (0,2)
0,2 (0,1)
0,3 (0,3)
képesítéssel
X
X
X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás
asszisztens, gyógymasszőr) osztály esetében
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus
0,06
0,06
0,15
Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta)
0,3
0,3
0,36
Logopédus 1., 2. programoknál
EL
EL
0,15
Egyéb terapeuta (egészségtan
X
X
X
tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigi
énikus/szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/d
iabetológiai szakápoló)
Terapeuta összesen (a fenti négy sorban felsoroltak összesen) a 3.
0,5
0,5
0,7
mellékletben meghatározottakon felül
Építészeti feltételek
Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra
alkalmas legalább 30%-ban)*
Tornaterem és multifunkciós helyiség
(Központi) ergoterápia
Gipszelő helyiség 1., 2., 3., 7., 9. programoknál
Fizioterápiás kezelőhelyiség
Járástanításához terep, illetve lépcső 3., 10. és 11. program
kivételével
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Állítható járókorlát
Standard kerekesszék
Járókeret, bot, könyökmankó
Szoba WC
Kötöző kocsi
Betegágy melletti vércukormérés eszközei

X

X

X

EL
EL
EL
EL
EL

EL
EL
EL
EL
EL

X
EL
EL
EL
EL

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Gyakorlólépcső, -lejtő
Tükör a mozgásterápiához
Szelektív ingeráram kezelő és egyéb fizioterápiás eszközök
(izomstimulátor, elektroterápia) eszközök
Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád 2., 4., 5., 9.
programok esetén
Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád helyett
balneoterápiás medence/kezelőkád is lehetséges a 2-2, 4-1, 4-3, 44, 5-1, 5-2, 5-3 alprogramok esetén
Szénsavfürdő 6.2. programnál
Antidecubitor eszközök
Végtagmozgató gépek
Szobakerékpár
Extenziós készülék 4-9. programnál
Guruló mankó 7. és 9. programnál
Traumatológiai ágyak 8. és 9. programnál
Kerékpár, vagy futószalag ergométer 4-6. és 10., 12. programok
esetén
Pneumatikus művégtag + pumpa 7. program esetén
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
Doppler UH
Steril és szeptikus műtő
Ortopédműszerész / műhely
További szakmai feltételek:
Gasztroenterológus 10-2, 10-3 programnál
Neurológus a 2-4. programnál
Neurológus az 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 4-4 programnál
Reumatológus 5-1, 5-2, 5-3 programnál
Ortopéd-traumatológus / traumatológus 9-1, 9-2 programnál
Szülész-nőgyógyász nőgyógyászati profil esetén
Az egyes programok protokolljában rögzítettek szerint
* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”

X
EL
X

X
EL
X

X
X
X

EL

EL

X

EK

EK

EL

EK
X
EK
X
X
X
X
EL

EL
X
EL
X
X
X
X
EL

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

EK
EK
EK
EK

EK
EK
EK
EK

EK
EK
EK
EL

EK
EL
EK
EK
EK
EK
kötelező

EK
EL
EK
EK
EK
EK
kötelező

EK
X
EL
EL
EK
EK
kötelező

•

24. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Rehabilitációs
tevékenység minimumfeltételei gyermekkorban (1-13. és 16-1. program)” megjelölésű
táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Rehabilitációs tevékenység minimumfeltételei gyermekkorban
(1-13. és 16-18. program)
Progresszivitási szint
Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)
II.
III.
Összes orvos
Közülük az osztály vezetője: Rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi
rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén)
0,75 (0,6)
1 (0,75)
csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel és/vagy fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat
szakorvosa
Fentiek közül:
0,2 (0,2)
0,3 (0,15)
1.
Rehabilitációs szakorvos
2.
Csecsemő- és gyermekgyógyász
0,4 (0,3)
0,5 (0,4)
3.
További orvos
0,15 (0,1)
0,2 (0,2)
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A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Ortopéd műszerész
Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta,
foglalkozásterapeuta)
Pszichológus
Logopédus
Pedagógus
Egyéb terapeuta (egészségtan
tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigiénikus
/szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/diabetológiai
szakápoló)
Terapeuta összesen (a fenti öt sorban felsoroltak összesen) a 3.
mellékletben meghatározottakon felül
Építészeti feltételek
Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmas
legalább 30%-ban)*
Tornaterem
Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet
Központi sportterápiás egység
Fizioterápia
Ortopéd műhely 1-13. és 18. programnál
(Központi) ergoterápia
Kötöző
Gipszelő 1-13. és 18. programnál
Kerekesszék használat gyakorlására alkalmas tér
Tárgyi feltételek:
Ágy/speciális ágy/antidecubitor ágy/antidecubitor matrac
Hidroterápiás medence /multifunkciós kád
Járókorlát, gyakorló lépcső 1-13. és 18. programnál
Fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia)
Tornaszerek, játékok
Műtőegység (steril)
Állításra alkalmas gép 1-13. és 18. programnál
Mozgatásra/végtagok tornáztatására alkalmas gép 1-13. és 18.
programnál
Intermittáló katéterezés eszközei
Váladékszívás (központi vagy elektromos) eszközei
Szondatáplálás, PEG-en táplálás eszközei
Oxygen pótlására alkalmas készülék 17-es programnál
Pulzoxyméter 17-es programnál
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó 17-es programnál
Vérgáz analizátor 17-es programnál
Tréningkerékpár 17-es programnál
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Ortopédműszerész/műhely 1-13. és 18. programnál
Légzésfunkciós készülék 17-es programnál
Pletysmográf 17-es programnál
Bronhoscopiás vizsgáló 17-es programnál
Ergospirometriás készülék 17-es programnál
Holter-EKG 17-es programnál
Holter-ABPM 17-es programnál
Intenzív terápia 17-es programnál

X

X

EL
0,3

EL
0,4

0,3
EL
EL
X

0,3
0,3
0,3
X

1,2

1,5

X

X

EL
X
EL
EL
EK
EL
EL
EL
X

X
X
EL
X
EK
X
X
EL
X

EL
EL
X
X
X
EK
EL
X

X
EL
X
X
X
EL
X
X

X
X
X
X
X
X
EK
X

X
X
X
X
X
X
EK
X

EK
X
EK
EK
X
EL
EL
EK

EK
X
EL
EK
X
EL
X
EK
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Mikrobiológiai laboratórium 17-es programnál
Echokardiográfia 17-es programnál
További szakmai feltételek
Gyermekneurológus, ha neurológiai rehabilitációt végeznek
Gyermektüdőgyógyász, ha 17-es programot végeznek
Gyógyászati segédeszközök adaptálása
Az egyes programok protokolljában rögzítettek szerint kötelező
A szülő (anya vagy más közeli hozzátartozó) elhelyezése kötelező
minimálisan nappalra, ha a szülő kéri, akkor éjjelre is a gyermekével
azonos kórteremben
* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”

EL
EK

EL
EK

EL
EL
X
X
X

EL
X
X
X
X

•

25. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Kardiológiai
rehabilitációs osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
Kardiológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei
18-as program: kardiológiai betegségek miatt szükséges rehabilitáció
Progresszivitási szint
II.
III.
Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)
Összes orvos
0,6 (0,4)
1,0 (0,75)
Közülük az osztály vezetője: orvosi rehabilitáció kardiológia területén
szakorvosa vagy rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával
A fentiek közül
1.
Rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve
0,23 (0,15)
0,3 (0,2)
2.
További kardiológus szakorvos
0,23 (0,15)
0,5 (0,4)
3.
Orvos
0,14 (0,1)
0,2 (0,15)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus
X
X
Foglalkozás terapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/életmód
EL
X
tanácsadó-egészségnevelő
Egyéb terapeuta (egészségtan
EL
X
tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigiénikus/
szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/diabetológiai
szakápoló)
Terapeuta összesen (a fenti három sorban felsoroltak összesen) a 3.
0,4
0,5
mellékletben meghatározottakon felül
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
EKG-készülék (12-csatornás)
Terheléses EKG-rendszer
Spiroergometriás mérőhely
ABPM-vérnyomásmonitor
Légzésfunkciómérő eszközök
Vérgázanalizátor
Defibrillátor
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Echocardiographia
Holter-EKG
Kardiológiai (Echo)
Coronarographia
Nukleáris medicina
Kémiai laboratórium
Radiológia

X
EL
EK
EK
EL
EL
X

X
EL
EL
EL
EL
EL
X

EL
EL
EL
EK
EK
EL
EL

EL
EL
EL
EK
EK
EL
EL
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Fizioterápia: tornaterem
Edző járópad
Edző tréningkerékpár
Elektroterápia, ultrahangkezelés
Hidroterápia/balneoterápia
Uszoda
Oktatótermek és eszközök
Koronária őrző/Intenzív osztály/Szubintenzív részleg

EL
EL
EL
EL
EK
EK
EL
EK

EL
EL
EL
EL
EK
EK
EL
EK

”
26. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Tüdőgyógyászati
és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázata helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei
Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció: 17.
Progresszivitási szint
program
II.
III.
Személyi feltételek: (FTE)
Összes orvos 15 ágyanként (további 15 ágyanként)
Közülük az osztály vezetője: tüdőgyógyász szakorvosi
alapképzettséggel (legalább 10 éves tüdőgyógyászati szakvizsgával)
rendelkező rehabilitációs szakorvos (orvosi rehabilitáció pulmonológia
vagy mozgásszervi rehabilitáció területén)
Fentiek közül
1.
rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve
2.
további tüdőgyógyász szakorvos
3.
orvos
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus
Egyéb terapeuta (egészségtan
tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigiénikus
/szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/diabetológiai
szakápoló)
Terapeuta összesen (a fenti két sorban felsoroltak összesen) a 3.
mellékletben meghatározottakon felül
Építészeti feltételek
Tornaterem
Fizioterápiás kezelő
Fizioterápiás helyiség
Oktatótermek és eszközök
Tárgyi feltételek:
Pulzoxyméter
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó
Oxygen pótlásra alkalmas eszköz
Antidecubitor matrac
Vérgáz analizátor
Kötözőkocsi
Standard kerekesszék
EKG készülék (12 csatornás)
Járókeret
Tréning kerékpár
Tréning járópad

0,6 (0,4)

1,0 (0,75)

0,23 (0,2)

0,3 (0,2)

0,23 (0,1)
0,1 (0,1)
X

0,5 (0,4)
0,2 (0,15)
X

EL
X

0,15
X

0,4

0,5

EL
EL
EL
EL

X
X
X
X

X
X
X
X
EK
X
X
X
X
EL
EL

X
X
X
X
EK
X
X
X
X
X
EL
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Légzésfunkciós készülék
Pletysmográf
Bronhoscopiás vizsgáló
Ergospirometriás készülék
Holter-EKG
Holter-ABPM
Intenzív terápia
Mikrobiológiai laboratórium
Echokardiográfia

X
EK
EK
EL
EL
EL
EK
EK
EK

•

X
EL
EK
X
EL
EL
EK
EK
EK

”
27. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Polytraumatizált,
égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció minimumfeltételei”
megjelölésű táblázat
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekesszékkel is használható legalább 50%ban)

X

sora helyébe a következő sor lép:
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekesszékkel is használható legalább 50%ban)*

X

28. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet a
„Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció
minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:
„* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”

29. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet
„Gerincvelősérültek és tetrapleg betegek korai rehabilitációjának minimumfeltételei (15.
program)” megjelölésű táblázat
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas)

X

X

X

X

sora helyébe a következő sor lép:
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas)*

30. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet a
„Gerincvelősérültek és tetrapleg betegek korai rehabilitációjának minimumfeltételei (15.
program)” megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:
„* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”
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31. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Gyermekkorú
súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint
tetrapleg betegek korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei (8-1., 9-1.,
és 14-15. program)” megjelölésű táblázat
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas legalább 30%-a), a szülő
elhelyezésére alkalmas pihenőszékkel / ággyal

X

X

X

X

X

X

sora helyébe a következő sor lép:
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas legalább 30%-a), a szülő
elhelyezésére alkalmas pihenőszékkel / ággyal*

32. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet a „Gyermekkorú
súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint
tetrapleg betegek korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei (8-1., 9-1.,
és 14-15. program)” megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:
„* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”

33. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Súlyos
agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimum feltételei (14. program)”
megjelölésű táblázat
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas legalább 50%)

X

X

X

X

sora helyébe a következő sor lép:
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas legalább 50%)*

34. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet a „Súlyos
agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimum feltételei (14. program)”
megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:
„* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”
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35. Az R2. 2. melléklete a „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezetet követően a
következő fejezettel egészül ki:
„
REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS
Rend- és honvédelmi dolgozók ellátása
Fogvatartottak ellátása

Szakmakód:

6401
6402

Rend- és honvédelmi alapellátás és a fogvatartottak ellátásának minimumfeltételei
6401
6402
Rendőrségi
BV Intézet
fogda
Személyi feltételek:
Háziorvos szakorvos, foglalkozás-orvostan,
1
1
1
(üzemorvostan)
szakorvos,
honvédorvostan/katasztrófa-orvostan
szakorvos vagy az előbbiekben felsorolt
szakképesítések egyikének megszerzését az
állományba vételtől számítva öt éven belül
vállaló orvos
Ápoló (OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti
1
1
1
közösségi szakápoló/diplomás
ápoló/foglalkozás-egészségügyi
szakápoló/üzemi ápoló/általános
asszisztens/szakasszisztens)
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei
+ (kivéve a rendőrségi fogda)
Helyiség
Közforgalmú helyről könnyen
X
megközelíthetőnek kell lennie
Felszerelések
Vizsgáló lámpa
X
X
X
Bútorzat (egészségügyi)
X
Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi
X
X
Műszermosogató medence
X
X
Hűtőszekrény + min-max hőmérő
X
X
(egészségügyi anyagoknak)
Számítógép nyomtatóval és internet
X
X
hozzáféréssel
Szoftver
X
X
Telefon / mobiltelefon
X
X
Sterilizálás lehetősége
X
Eszközök
Automata defibrillátor
X
X
X
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő
X
X
X
mandzsettasor (normál, extra)
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EKG (hordozható)
Oszcillométer vagy doppler
Vércukormérő
Fonendoscop
Reflexkalapács
Pupillavizsgáló lámpa
Hőmérő
Ollók
Sebészeti csipeszek
Gyomormosó szett
Beöntő készlet
Vesetál
Vizeletvizsgálati gyorsteszt
Vizeletgyűjtő edény
Személymérleg
Mérőszalag
Magasságmérő
Nyelvlapocok
Bőrfertőtlenítők
Egyszerhasználatos fecskendők különböző
méretben
Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző
méretben
Egyszerhasználatos perkután véna kanülök,
szárnyastűk
Egyszerhasználatos vizelet katéterek különböző
méretben
Különböző méretű steril és nem steril kötszerek
Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak
Zárt vérvételi rendszer
További speciális tárgyi feltételek:
Spirométer
Szűrő audiométer
Orrtükör (felnőtt)
Fültölcsér sorozat vagy otoscop
Desmares-kanál
Kötelező nyomtatványok
Színlátást vizsgáló könyv
Látásélesség vizsgáló tábla
Egyéb speciális eszközök, amelyek a sürgősségi
ellátáshoz szükségesek (sürgősségi táska
felszerelése)
Orvosi táska készenléti kötelező tartalommal
Orvosi táska sürgősségi kötelező tartalommal

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
”
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36. Az R2. 2. melléklet „SEBÉSZET” megjelölésű fejezet „Érsebészet személyi
minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

15 ágy

15 ágy

10 ágy

15 ágy

sora helyébe a következő sor lép:
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

37. Az R2. 2. melléklet „SEBÉSZET” megjelölésű fejezete a „Transzplantációs célú szerv-,
szöveteltávolítás agyhalottból minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a
következő címmel és táblázattal egészül ki:
„A szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei gyermekek és felnőttek
esetében megegyeznek.
Szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei
Minimum ágyszám: 5
Személyi feltételek:
Szívsebész szakorvos (legalább 10 szívtranszplantációban való részvétel)
Aneszteziológus szakorvos (szívsebészetben jártas)
Aneszteziológus szakasszisztens
Radiológus és/vagy kardiológus szakorvos (hemodinamikai gyakorlattal)
Kardiológus szakorvos
Patológus szakorvos
Intenzív betegellátó, szakápolók
Diplomás ápoló
Ápolási asszisztens
Gyógytornász
Dietetikus
Gyermek intenzív terápiás szakápoló
Tárgyi feltételek: a szívsebészeti műtő minimumfeltételei +
Intenzív osztályon belül izolációs szoba (csak transzplantációs beteg ellátására)
Betegellenőrző monitor
Respirátor
Defibrillátor
Bemosakodó
Szoba-WC
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Általános orvosi laboratórium
Vírus laboratórium
Gyógyszerszint meghatározás
Echokardiográfia
Radiológia
Patológia
Hemodinamikai laboratórium
Mikrobiológiai laboratórium
Infektológus szakorvos
Pszichológus
Szükséges szakorvosi konzílium
Kardiológus team a recipiensek szűréséhez

3
2
1
1
1
EL
3
2
1
EL
EL
EL
X
X
X
X
X
X
EL
EK
EL
EL
EL
EL
EL
EK
EL
EL
EL
EL

”
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38. Az R2. 2. melléklet „ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÁS” megjelölésű
fejezet „Tartós lélegeztetési osztály/központ (krónikus) minimumfeltételei” megjelölésű
táblázatában az „A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben az ITO I. szintre
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)” szövegrész helyébe az „A
szakdolgozói létszám a 3. mellékletben az intermedier care-re meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)” szöveg lép.
39. Az R2. 2. melléklet „BELGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Geriátriai osztály
minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Változtatható magasságú vizsgáló ágy”
szövegrész helyébe a „Változtatható fejtámla magasságú vizsgáló ágy” szöveg lép.
40. Az R2. 2. melléklet „BELGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Geriátriai osztály
minimumfeltételei” táblázatában a „Változtatható magasságú ágy” szövegrész helyébe a
„Változtatható fejtámla magasságú ágy” szöveg lép.
41. Az R2. 2. melléklet „BELGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Geriátriai osztály
minimumfeltételei” táblázatában a „Vibrációs- pneumatikus antidecubitus matrac”
szövegrész helyébe az „Antidecubitus matrac” szöveg lép.
42. Az R2. 2. melléklet „DIETETIKA” megjelölésű fejezet „Dietetika minimumfeltételei”
megjelölésű táblázat, „Egyéni diétás oktatás minimumfeltételei” táblázat és „Csoportos
diétás oktatás minimumfeltételei” táblázat „Okleveles dietetikus” megjelölésű sorában a
„min. 3 év szakmai gyakorlat” szövegrész helyébe a „minimum 2 év szakmai gyakorlat”
szöveg lép.
43. Az R2. 2. melléklet „FIZIOTERÁPIA” megjelölésű fejezet
a) „Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
„Okleveles gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta” megjelölésű sorában a „3 év
szakmai gyakorlat” szövegrészek helyébe a „2 év szakmai gyakorlat” szöveg és
b) „Elektroterápia, és a fizioterápiás szakasszisztensi/fizikoterápiás asszisztensi tevékenység
minimumfeltételei” megjelölésű táblázat „Fizioterápiás (fizikoterápiás) asszisztensi
tevékenység esetén – fizioterápiás szakasszisztens/fizikoterápiás asszisztens” megjelölésű
sorában a „3 év szakmai gyakorlat” szövegrész helyébe a „2 év szakmai gyakorlat” szöveg
lép.
44. Az R2. 2. melléklet „FIZIOTERÁPIA” megjelölésű fejezet „Balneoterápia
minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens
(szakasszisztens) és/vagy Gyógymasszőr” szövegrész helyébe a „Fizioterápiás/fizikoterápiás
asszisztens (szakasszisztens) és/vagy gyógymasszőr/fürdősmasszőr” szöveg lép.
45. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „A „kúraszerű”
kemoterápia minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „II.a-II.b-III.” szövegrész
helyébe a „II.a-II.b-III.a-III.b” szöveg lép.
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46. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Onkológiai járóbetegszakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei” című rész 2. pontjában az „Az
onkológiai járóbetegszakrendelés és szakambulancia” szövegrész helyébe az „Az
onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia” szöveg lép.
47. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS
GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezet „Hagyományos kínai orvoslás járóbeteg
ellátás minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Szakorvos, csak orvos által
végezhető, homeopata szakképesítés” szövegrész helyébe a „Szakorvos, akupunktőr
végzettség” szöveg lép.
48. Az R2. 2. melléklet „NUKLEÁRIS MEDICINA” megjelölésű fejezet „Radioizotóp terápia
minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Radioaktív hullakamra” szövegrész
helyébe a „Radioaktív hulladéktároló” szöveg lép.
49. Az R2. 2. melléklet „REUMATOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Radiosynoviorthesis
szakambulancia minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában az „Izotóp synovectomiából
elméleti és gyakorlati vizsgát tett nukleáris medicina szakorvosa, aki egyúttal
reumatológus szakorvos is” szövegrész helyébe a „Nukleáris medicina szakorvos és
reumatológus szakorvos” szöveg lép.
50. Az R2. 2. melléklet „SZÖVET- ÉS SEJTBANKI TEVÉKENYSÉG” megjelölésű fejezet
„Sejtbanki tevékenység Szakmakód: 6002” megjelölésű rész „a) Hemopoetikus őssejtbank”
megjelölésű táblázatában az „1/sejtszeparátor” szövegrészek helyébe az „1/kezelőágy”
szöveg lép.
51. Az R2. 2. melléklet „SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT” fejezet „Nőgyógyászat
progresszivitási szintjei:” című részében az „I. szint: Egynapos sebészet” szövegrész helyébe
az „I. szint: Elektív, rutin beavatkozások végzésére alkalmas ellátók, onkológiai ellátás I.
szinten nem végezhető” szöveg lép.
52. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Progresszivitási szintek”
cím „II. szint” című részében az
a) „Az osztályokon minimálisan 4 orvos van, akik közül legalább kettőnek van
tüdőgyógyász szakképesítése.” szövegrész helyébe az „Az osztályokon minimálisan 4 orvos
van, akik közül legalább háromnak van tüdőgyógyász szakképesítése.” szöveg,
b) „A diagnosztikus bronchológiai tevékenységek éves minimális száma: 500
(összességében). A biopsziák, mintavételek minimális száma összesen: 100.” szövegrész
helyébe az „A diagnosztikus bronchológiai tevékenységek éves minimális száma: 250
(összességében). A biopsziák, mintavételek minimális száma összesen: 50.” szöveg
lép.
53. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Progresszivitási szintek”
cím „III. szint” című részében az „A III-as szinten elvárás az alvási apnoe szindróma
kivizsgálásának meghonosítása (poliszomnográfia, poligráfia vagy apnoe link –
minimálisan 100 esetszámmal), az alvásmedicina.” szövegrész helyébe az „A III-as szinten
elvárás az alvásdiagnosztika (éves minimális 100 esetszámmal) a III-as szintű
fekvőbetegosztályokhoz integrált járóbeteg szakrendeléseken. A pulmonológia területén
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kétszintű járóbeteg alvásdiagnosztikai tevékenység valósul meg. Az alapszint
(I. szakrendelés), ami elvárás a fekvőbeteg-ellátás III. szintjén, szűrési feladatoknak tesz
eleget. Itt nem lehet titrálni a terápiát, nem lehet CPAP, BiPAP eszközt felírni. Az emelt
szintű alvásmedicina (II) jogosít fel a terápia beállítására és CPAP, BiPAP készülékek
felírására (a minimum feltételeket külön táblázat részletezi). A tüdőgyógyászat alvásmedicina járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételeit lásd az
alvásmedicina 0905 szakmakód alatt.” szöveg lép.
54. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Tüdőgyógyászati osztály
minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Személyi feltételek: 30 ágyra” szövegrész
helyébe a „Személyi feltételek:” szöveg lép.
55. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Tüdőgyógyászati osztály
minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában az „Alvásdiagnosztika (poliszomnográfia,
poligráfia
vagy
apnoe
link)”
szövegrész
helyébe
az
„Alvásmedicina
szakrendelés/szakambulancia” szöveg lép.
56. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Légzési
szakmaspecifikus őrző (non-invaziv unit) minimumfeltételei” megjelölésű táblázat „Orvos
szám”, „Ultrahangos nagyteljesítményű gyógyszerinhalator”, „Mellkas szívó készülék”,
„Motoros fecskendő (perfusor)” és „Infusiós pumpa (infusor)” megjelölésű sorában a „3
ágyanként 1” szövegrész helyébe a „4 ágyanként 1” szöveg lép.
57. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Légzési
szakmaspecifikus őrző (non-invaziv unit) minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a
„Váladékleszívó, fali” szövegrész helyébe a „Váladékleszívó” szöveg lép.
58. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „A bronchoscopia
minimumfeltételei” című rész „Beavatkozási számok egy évre” megjelölésű táblázatában a
„100” szövegrész helyébe az „50” szöveg lép.
59. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „A bronchoscopia
minimumfeltételei” című rész „Aneszteziológiai tevékenységek:” megjelölésű táblázat
„Aneszteziológus szakorvos” megjelölésű sorában az „1” szövegrész helyébe az „EL” szöveg
lép.
60. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Klinikai
onkológiai osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában az
Endoszkópiák (az ellátott daganatlokalizációk szerinti
speciális laboratóriumokban)

EL

EL

X

sor.
61. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Légzési
szakmaspecifikus őrző (non-invaziv unit) minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a
Magas tudásszintű lélegeztető gép

sor.

1

20368

MAGYAR KÖZLÖNY

3. melléklet a 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 3. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„
5. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a mozgásszervi
rehabilitációra (2201), a belgyógyászati rehabilitációra (2202), a
gasztroenterológiai rehabilitációra (2203), a nőgyógyászati rehabilitációra
(2204), a kardiológiai rehabilitációra (4003), és a pszichiátriai rehabilitációra
(1804) vonatkozóan
ÁGYSZÁM3

5-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

I. ápolói kategória2
II. ápolói kategória2
III. ápolói kategória
Összes direkt
ápolói létszám

2
5
3
10

2
5
5
12

2
6
6
14

3
7
7
17

4
9
8
21

5
11
8
24

5
11
10
26

5
13
11
29
”

2. Az R2. 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„
6. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a
tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációra (1903), a neurológiai rehabilitációra
(0903), a gyermek rehabilitációra (2205), a gyermek- és ifjúságpszichiátriai
rehabilitációra (2301) vonatkozóan
ÁGYSZÁM3

5-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

I. ápolói kategória2
II. ápolói kategória2
III. ápolói kategória
Összes direkt
ápolói létszám

2
7
4

2
8
5

2
9
6

3
10
6

4
11
7

4
12
8

5
13
10

5
15
11

13

15

17

19

22

24

28

31
”

3. Az R2. 3. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következő rendelkezés
lép:
„14. Ápolói minimumfeltételek INTERMEDIER CARE-re vonatkozóan”
4. Az R2. 3. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következő rendelkezés
lép:
„15. Ápolói minimumfeltételek a szakma-specifikus őrzőre vonatkozóan a
kardiológiára (4000), a stroke ellátásra (0901), a tüdőgyógyászatra (1900)”

•

2012. évi 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

20369

2012. évi 122. szám

5. Az R2. 3. melléklet 25. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„
25. Ápolói minimumfeltételek az őssejt transzplantációra (0112) vonatkozóan

Szakápoló2

Allogén átültetés
2 fő/ágy

Autológ átültetés
1,5 fő/ágy
”

6. Az R2. 3. melléklet „Gyógytornász személyi minimumfeltételek” című részében a
„Fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens létszám – fekvőbeteg intézeti ellátásban 100%-os
ágykihasználtságra” megjelölésű táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens létszám – fekvőbeteg intézeti ellátásban
100%-os ágykihasználtságra
1400 Reumatológia
30 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens
2201 Mozgásszervi rehabilitáció
40 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens
2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja
60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens
2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja
60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens
2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és
60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja
(szak)asszisztens
2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek,
60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
politraumatizáltak és égésbetegek
(szak)asszisztens
rehabilitációja gyermekkorban
Mozgásszervi rehabilitáció Nappali KH
50 férőhelyenként/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens
”
7. Az R2. 3. melléklet „Gyógytornász személyi minimumfeltételek” című részében a
„Gyógymasszőr létszám – fekvőbeteg intézeti ellátásban 100%-os ágykihasználtságra”
megjelölésű táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Gyógymasszőr létszám – fekvőbeteg intézeti ellátásban
100%-os ágykihasználtságra
1400 Reumatológia
30 ágy/1 gyógymasszőr
2201 Mozgásszervi rehabilitáció (3, 4, 5, 8
30 ágy/1 gyógymasszőr
rehabilitációs programok esetén)
2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja
60 ágy/1 gyógymasszőr
2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja
60 ágy/1 gyógymasszőr
2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és
60 ágy/1 gyógymasszőr
szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja
2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek,
60 ágy/1 gyógymasszőr
politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja
gyermekkorban
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Mozgásszervi rehabilitáció Nappali KH (3, 4, 5, 8
rehabilitációs programok esetén)
Ápolási Osztály
Ápolási Intézet
0106 Geriátria

•

50 férőhelyenként/1 gyógymasszőr
60 ágy/1 gyógymasszőr
60 ágy/1 gyógymasszőr
60 ágy/1 gyógymasszőr
”

8. Az R2. 3. melléklet „Dietetika személyi minimumfeltételek” cím „Dietetikus létszám a
járóbeteg szakellátásban” alcímében a
„Jelentős a szerepe a dietetikának és a táplálkozásnak:
– a diabetológia,
– a belgyógyásztat,
– az obezitológia,
– a nefrológia,
– a lipidológia,
– a hipertonológia,
– a kardiológia,
– a pulmonológia,
– az onkológia,
– az allergológia,
– a gyermekgyógyászat,
– a szülészet-nőgyógyászat
szakmában.”
szövegrész helyébe a
„Jelentős a szerepe a dietetikának és a táplálkozásnak:
- a diabetológia,
- a belgyógyászat,
- az anyagcsere, endokrinológia,
- a gasztroenterológia,
- a nefrológia,
- a kardiológia,
- a pulmonológia,
- az onkológia,
- az allergológia,
- a gyermekgyógyászat,
- a szülészet-nőgyógyászat,
- a sebészet
szakmában.”
szöveg lép.
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9. Az R2. 3. melléklet „Gyógytornász személyi minimumfeltételek” cím „Gyógytornász
létszám – fekvőbeteg-szakellátásban 100%-os ágykihasználtságra” megjelölésű táblázat
a) „2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja” megjelölésű sorában az „5 ágy/1 gyógytornász”
szövegrész helyébe a „6 ágy/1 gyógytornász” szöveg,
b) „2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja” megjelölésű sorában az „5 ágy/1 gyógytornász”
szövegrész helyébe a „6 ágy/1 gyógytornász” szöveg,
c) „2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja”
megjelölésű sorában az „5 ágy/1 gyógytornász” szövegrész helyébe a „6 ágy/1
gyógytornász” szöveg,
d) „2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek
rehabilitációja a gyermekkorban” megjelölésű sorában az „5 ágy/1 gyógytornász”
szövegrész helyébe a „6 ágy/1 gyógytornász” szöveg
lép.

Az emberi erõforrások miniszterének 28/2012. (IX. 18.) EMMI rendelete
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet, valamint a Nemzeti Együttmûködési Alappal kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, a 4–6. § tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés
a) 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. §
k) és p) 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
államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet módosítása
1. §

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet
(a továbbiakban: R1.) 57. §-a, valamint az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. Lovassport támogatása
57. § (1) A miniszter a „Lovassport támogatása” elõirányzat terhére a Magyar Lovassport Szövetség és annak
tagszervezetei részére költségvetési támogatást a sportszakmai szempontból kiemelkedõ jelentõségû 2012. évi hazai
rendezésû nemzetközi sportesemények rendezési költségei, valamint a lovassport fejlesztési céljaival összefüggõ
feladatok ellátásához kapcsolódó költségek – különösen a lovassport fejlesztését szolgáló ingatlanok és ingók
megszerzésével, fejlesztésével, a lovassport tevékenység ellátásához kapcsolódó költségek – finanszírozására nyújt.
Ha a hazai rendezésû nemzetközi sportesemény rendezõje a Magyar Lovassport Szövetség tagszervezete,
a költségvetési támogatás nyújtására a Magyar Lovassport Szövetség közremûködésével kerül sor azzal, hogy
a tagszervezetnek nyújtott támogatás visszakövetelésébõl eredõ tartozásért a Magyar Lovassport Szövetség
kezesként felel.
(2) A „Lovassport támogatása” elõirányzat terhére költségvetési támogatás a miniszternek a költségvetési támogatás
eredményes felhasználását figyelembe vevõ egyedi döntése alapján, részletekben vagy egy összegben történõ
kifizetéssel, elõ- vagy utófinanszírozással is nyújtható.”
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2. §

Az R1. 59. § (4) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A miniszter a „Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása” elõirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást)
„d) sportszervezet részére az általa használt állami, önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlanok használatával
összefüggõ létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, továbbá
a használattal összefüggõ, korábbi években felmerült létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítményés helyszínbérleti díjakhoz, amelyek kiegyenlítésére a sportszervezet részletfizetési kedvezményt kapott.”

3. §

Az R1. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Nemzeti Együttmûködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosítása
4. §

A Nemzeti Együttmûködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban:
R2.) 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A támogatott civil szervezet a támogatás felhasználásáról és a támogatási szerzõdés teljesítésérõl szakmai
beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) köteles a szerzõdésben megjelölt
határidõben és módon benyújtani. Az elszámolási határidõt úgy kell megállapítani, hogy az elszámolásra a támogatási
idõszak lezárását követõ harminc napon belül, de legkésõbb az 1. melléklet szerinti napot követõ harmincadik napig
sor kerüljön.
(2) A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló
bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerû és a céljának megfelelõ felhasználását igazoló egyéb
dokumentumok másolatát nem kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó érték nem haladja meg az Ávr. 80. §
(5) bekezdésében meghatározott értékhatárt. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat –
abban az esetben is, ha az elszámoláshoz nem kell mellékelni – a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni,
amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplõ összegbõl mennyit számolt el a szerzõdésszámmal
hivatkozott támogatási szerzõdés terhére. A számlaösszesítõn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti
bizonylatokkal való egyezõségét és az eredeti bizonylatok elõírt záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak
nem kell igazolnia.”

5. §

Az R2. 27. §-ban az „a Wekerle Sándor Alapkezelõ” szövegrész helyébe az „az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ”
szöveg lép.

6. §

Az R2. 34. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján
átadott feladatokhoz kapcsolódóan a Nemzeti Együttmûködési Alap kezelésével összefüggésben a 29. § (2) bekezdése
szerint 2012. január 1. és augusztus 15. között felhasznált pénzeszközökrõl a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal mint
a Wekerle Sándor Alapkezelõ jogutódja tételes elszámolást nyújt be az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ részére
2012. október 15. napjáig.”

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet a 28/2012. (IX. 18.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelethez

Összesített elszámolási táblázat
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A
1.

D

Kedvezményezett neve:

Elszámolást
ellenĘrizte*

Az elszámolás összeállítójának neve,
telefonszáma, e-mail címe:

Dátum*

SzerzĘdés összege:

Aláírás*

.

3.

Elszámolandó támogatás összege:

A

B

4.

C

1.

D

E

F

G

H

I

A számlán
szereplĘ
összegbĘl a
támogatás
terhére elszámolt
összeg

Támogató
tölti ki!

A költségterv
egyes fĘ
soraiban
igényelt
támogatás

ElĘzĘ részletek
elszámolásában
elfogadott összeg

Támogatásra
elszámolt í
összesen

Eltérés
összege/
%-a

SzerzĘdéshez mellékletként
csatolt KÖLTSÉGTERV fĘ
sorai

2.
Bérköltség, egyéb személyi
jellegĦ kifizetések
3.
Munkaadókat terhelĘ
járulékok
4.
Anyagköltség,
készletbeszerzés
5.
Szellemi tevékenység
költségei, szakértĘi, elĘadói
díjak
6.
Bérleti díjak

csatolt számla sorszáma

Számla / bizonylat adatai

CA
Számla
sorszáma

CB
Teljesítés
dátuma

CC
A bizonylatot
kiállító (Szállító)
neve

CD
Termék
/szolgáltatás
megnevezése

CE
Számla
összege**
(Ft)

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
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7.
Rezsi jellegĦ kiadások

7.1
7.2
7.3
7.4

8.
Szállítási, utazási költségek
9.
Egyéb szolgáltatások
vásárlása
10.
Egyéb dologi kiadások
11.
Beruházás
12.
Felújítás

8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3
9.4
10.1
10.2
10.3
10.4
11.1
11.2
11.3
11.4
12.1
12.2
12.3
12.4

13. Összesen
* Támogató tölti ki!
**Áfa-visszaigénylés esetén a "Számla összege" oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni.

Az elszámolás kelte: .......................................................
P. H.

•
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...................................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása”

MAGYAR KÖZLÖNY

BüntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy a fent felsorolt számlák hitelesek és csak az Emberi ErĘforrások Minisztériuma/MOB1 felé, a ....................................... iktatószámú
szerzĘdéssel kapcsolatban lettek elszámolva. Kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerzĘdésben foglaltaknak megfelelĘen került felhasználásra.
Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.
Igazolom, hogy az összesített elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli elĘírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.
Igazolom, hogy az összesített elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése elĘtt azok jogosságáról és összegszerĦségérĘl – ellenszolgáltatás teljesítését követĘen esedékes kifizetés elĘtt
ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítésérĘl is – elĘzetesen meggyĘzĘdtem.
Ha a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz mellékelni kell az ellenĘrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges valamennyi
adatot.

MAGYAR KÖZLÖNY
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 43/2012. (IX. 18.) KIM rendelete
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal létrehozásával összefüggõ egyes miniszteri rendeletek
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 2. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)–c) pontjában és
f)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) 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 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (3) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 121. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény
46. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl szóló 2006. évi CXXIII. törvény
24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény
46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 10. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet
127. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
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eljárva, a legfõbb ügyész véleményének kikérésével – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 14. alcím tekintetében az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 131. § a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a legfõbb ügyész
véleményének kikérésével – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1. Az európai területi társulások mûködésének 2012. évi támogatásáról, valamint az európai területi
együttmûködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló
16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet módosításáról szóló 18/2012. (III. 22.) KIM rendelet módosítása
1. §

Az európai területi társulások mûködésének 2012. évi támogatásáról, valamint az európai területi együttmûködési
csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet
módosításáról szóló 18/2012. (III. 22.) KIM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „Wekerle Sándor Alapkezelõ (a továbbiakban: Alapkezelõ)” szövegrész helyébe
a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”,
b) 5. § (1) és (4) bekezdésében az „Az Alapkezelõ” szövegrész helyébe az „A Hivatal”,
c) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (1) és (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében,
11. § (1) bekezdésében az „az Alapkezelõ” szövegrész helyébe az „a Hivatal”
szöveg lép.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közigazgatási és igazságügyi
miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történõ végrehajtásáról szóló
1/2012. (I. 12.) KIM rendelet módosítása
2. §

Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közigazgatási és igazságügyi
miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történõ végrehajtásáról szóló 1/2012. (I. 12.) KIM rendelet
1. §-ában a „ , valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ Központnál” szövegrész.

3. A rendõrség nyomozó hatóságainál létesítendõ gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló
32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet módosítása
3. §

A rendõrség nyomozó hatóságainál létesítendõ gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.)
KIM rendelet 1/A. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata”
szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.
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4. A pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítõ szolgálatként, valamint kárpótlási
hatóságként kijelölt szervnél mûködõ pártfogó felügyelõk, kormánytisztviselõk és kormányzati
ügykezelõk ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása
4. §

(1) A pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítõ szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt
szervnél mûködõ pártfogó felügyelõk, kormánytisztviselõk és kormányzati ügykezelõk ügyviteli vizsgájáról szóló
22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fõvárosi, megyei igazságügyi szolgálatok alkalmazottainak közvetlen vezetõjük útján, a Hivatal alkalmazottainak
közvetlenül a Hivatal vezetõjénél kell a vizsgára írásban jelentkezniük. A kérelemben a beosztás és a munkavégzés
helyét fel kell tüntetni.”
(2) Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A vizsga iratanyagát a Hivatal õrzi.”
(3) Az R1.
a) 1. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatánál (a továbbiakban:
KIMISZ)” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal)”,
b) 1. § (4) bekezdésében a „KIMISZ” szövegrész helyébe a „Hivatal”,
c) 1. § (5) bekezdésében, 2. § (3) és (5) bekezdésében a „KIMISZ-nél” szövegrész helyébe a „Hivatalnál”,
d) 2. § (2)–(3) és (5) bekezdésében a „fõigazgató” szövegrész helyébe a „Hivatal vezetõje”
szöveg lép.

5. A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülõk igénybevételi rendjérõl
és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet módosítása
5. §

(1) A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülõk igénybevételi rendjérõl és hasznosítási
szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.)
a) 2. § (3) bekezdésében a „Közgyûjteményi Ellátó Szervezet (a továbbiakban: KESZ)” szövegrész helyébe
a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”,
b) 2. § (4) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében a „KESZ” szövegrész helyébe a „Hivatal”,
c) 4. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a „KESZ-szel” szövegrész helyébe a „Hivatallal”,
d) 15. § (6)–(7) bekezdésében a „KESZ-nek” szövegrész helyébe a „Hivatalnak”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R2. 18. §-a.

6. A rendõrség és a határõrség áldozatsegítõ feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása
6. §

A rendõrség és a határõrség áldozatsegítõ feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatával” szövegrész
helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal”,
b) 3. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának” szövegrész
helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak”
szöveg lép.

7. A büntetõ ügyekben közvetítõi tevékenységet végzõ ügyvéd képesítési követelményeirõl, díjazásáról
és iratkezelésérõl szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet módosítása
7. §

A büntetõ ügyekben közvetítõi tevékenységet végzõ ügyvéd képesítési követelményeirõl, díjazásáról és
iratkezelésérõl szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (a továbbiakban:
KIMISZ)” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”,
b) 2. § (4) bekezdésében a „KIMISZ” szövegrész helyébe a „Hivatal”, a „KIMISZ-szel” szövegrész helyébe a „Hivatallal”,
c) 4. §-ában a „KIMISZ fõigazgatója” szövegrész helyébe a „Hivatal vezetõje”
szöveg lép.
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8. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet
módosítása
8. §

A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet
a) 2. § 6. pontjában a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának” szövegrész helyébe
a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal”,
b) 2. § 7. pontjában „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata” szövegrész helyébe
a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal”
szöveg lép.

9. Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet
módosítása
9. §

Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet
3. § (2) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (5) bekezdésében, 20/A. § (1) és (2) bekezdésében,
1. melléklet A) részében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata” szövegrész helyébe
a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.

10. A jogi segítõ díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet módosítása
10. §

A jogi segítõ díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet 6. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Igazságügyi Szolgálatát” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt” szöveg lép.

11. A jogi segítõi névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet
módosítása
11. §

A jogi segítõi névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatánál” szövegrész
helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnál”,
b) 6. § (2) bekezdésében a „fõigazgatója” szövegrész helyébe a „vezetõje”
szöveg lép.

12. Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési
követelményeirõl, munkaköri elnevezéseirõl és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet
módosítása
12. §

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeirõl,
munkaköri elnevezéseirõl és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés záró
szövegrészében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának” szövegrész helyébe
a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak” szöveg lép.

13. A Pártfogó Felügyelõi Szolgálat tevékenységérõl, valamint ehhez kapcsolódóan
egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása
13. §

A Pártfogó Felügyelõi Szolgálat tevékenységérõl, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri
rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet
a) 1. §-ában a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának (a továbbiakban: KIMISZ)”
szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)”,
b) 9/D. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében a „KIMISZ” szövegrész helyébe a „Hivatal”
szöveg lép.
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14. A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére megállapítható díjról és költségekrõl szóló
7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosítása
14. §

A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére megállapítható díjról és költségekrõl szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet
3. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának” szövegrész helyébe
a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak” szöveg lép.

15. A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása
15. §

A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet
5/A. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának fõigazgatójával”
szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal vezetõjével”, a „fõigazgató” szövegrész helyébe
a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal vezetõje” szöveg lép.

16. Záró rendelkezések
16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelete
a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról
A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 212/2010 (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A külgazdaságért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) Magyarország és más államok közötti kereskedelmi és
gazdasági kapcsolatok fejlesztésének elõmozdítása céljából kifejtett tevékenységek elismeréseként „Tiszteletbeli
Külgazdasági Tanácsosi Cím” (a továbbiakban: Cím) elnevezéssel címet alapít.

2. §

(1) A Cím olyan magyar állampolgárnak, valamint külföldi állam azon állampolgárának adományozható, aki
közmegbecsülést élvez, valamint Magyarország és más államok közötti kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok
fejlesztésében kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.
(2) A Cím adományozására a diplomáciai vagy konzuli képviselet vezetõje, illetve az õ egyetértésével, a külföldi államban
mûködõ külgazdasági szakdiplomata, a Magyarországon mûködõ központi államigazgatási szerv vezetõje, valamint
az országos szakmai kamarák vezetõje tehet javaslatot a miniszternek.

3. §

(1) A Cím nem adományozható annak, aki ellen büntetõ eljárás van folyamatban, illetve aki jogerõs büntetõ ítélet hatálya
alatt áll.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel, valamint a Cím viselésére jelölt személy személyes adatainak a Cím
adományozásával összefüggõ kezelésével kapcsolatban a Cím viselésére jelölt személy a melléklet szerinti
nyilatkozatot tesz, amelynek hiányában részére a Cím nem adományozható.
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4. §

(1) A Cím évente legfeljebb 100 fõnek adományozható, melyet a miniszter adományoz, s errõl oklevelet állít ki, amely
tartalmazza a Cím pontos nevét, valamint a Cím viselõjének vezeték- és utónevét.
(2) Az oklevelet a miniszter, vagy az általa megbízott személy adja át az éves Külpiaci Értekezlet keretében.
(3) A Címmel pénzjutalom nem jár.
(4) Az e Címet viselõk névsorát, az adományozásról szóló közleményt a Hivatalos Értesítõben közzé kell tenni.

5. §

(1) A Cím viselésének joga megszûnik:
a) a Címrõl való lemondással, vagy
b) a Cím visszavonásával.
(2) A Címet a miniszter visszavonja, ha a Cím viselõje:
a) megsértette a magyar állam vagy a külföldi állam jogszabályait, és emiatt ellene büntetõeljárás van folyamatban
vagy emiatt jogerõs bírósági ítélet hatálya alatt áll,
b) a Címmel összeegyeztethetetlen magatartása miatt méltatlanná válik. A méltatlanná válás tényét minden
esetben a miniszter állapítja meg.
(3) A Cím visszavonására vonatkozó javaslat tekintetében a 2. § (2) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy
az adományozási javaslattételre jogosult személy a visszavonási ok fennállása esetén köteles javaslatot tenni a Cím
visszavonására.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Melléklet a 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelethez
NYILATKOZAT
Alulírott,
1. hozzájárulok ahhoz, hogy a Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím adományozását elõkészítõ eljárásban
a Nemzetgazdasági Minisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma,
anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes
adataimat nyilvántartsa.
2. Kijelentem, hogy velem szemben a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló
29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
3. A Cím odaítélése esetén hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítõben, valamint a minisztérium honlapján való
közzétételéhez.
Dátum
.............................................................................
a Cím viselésére jelölt személy aláírása
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A nemzeti fejlesztési miniszter 56/2012. (IX. 18.) NFM rendelete
a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre,
a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó
részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre,
valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.)
GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A biztonságirányítási rendszernek lehetõvé kell tennie, hogy a pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti társaság
a tevékenységébõl, a karbantartásból, az anyagbeszerzésekbõl, valamint személyek munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban történõ foglalkoztatásából származó összes kockázatot figyelembe vegye.”

2. §

Az R. 10. §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közlekedési hatóság a honlapján részletes tájékoztatót tesz közzé a vasútbiztonsági tanúsítvány és a kiegészítõ
tanúsítvány megszerzéséhez teljesítendõ feltételekrõl, valamint honlapján a vasútbiztonsági tanúsítvány, valamint
a kiegészítõ tanúsítvány iránti kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat közzéteszi.
(1b) A pályahálózat meghatározott szakaszán végzett szolgáltatásokkal kapcsolatosan elõterjesztett vasútbiztonsági
tanúsítvány iránti kérelem esetében a közlekedési hatóság az (1a) bekezdésben foglaltakon kívül a pályahálózatnak
a kérelemben meghatározott szakaszára vonatkozó szabályokról a kérelmezõt tájékoztatja.”

3. §

Az R.
a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „vasúti társaságnak” szövegrész helyébe a „pályavasúti társaságnak és
a vállalkozó vasúti társaságnak” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében az „illetve az integrált vasúti társaság biztonságirányítási rendszerét az üzemben tartó”
szövegrész helyébe a „valamint az integrált vasúti társaság a biztonságirányítási rendszerét” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „vasúti társaság” szövegrész helyébe a „pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti
társaság” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „részére” szövegrész helyébe az „és a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
részére” szöveg,
e) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „vasúti társaság” szövegrész helyébe a „pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti
társaság” szöveg,
f) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „(5) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) bekezdése” szöveg,
g) 10. § (1) bekezdés elsõ elõfordulási helyén a „tanúsítvány” szövegrész helyébe a „vasútbiztonsági tanúsítvány”
szöveg,
h) 1. melléklet 2. pont h) alpontjában a „baleseti szolgálat” szövegrész helyébe a „biztonsági szervezet” szöveg
lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

5. §

Ez a rendelet a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérõl szóló 95/18/EK tanácsi
irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának
felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i
2004/49/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 9. cikkének és a 12. cikk (2) bekezdésének való megfelelést
szolgálja.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2012. (IX. 18.) NFM rendelete
az Agrármarketing Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
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. mellékletének 13. 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. Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok
alcím, 5. Agrármarketing célelõirányzat jogcímcsoport (a továbbiakban: AC jogcímcsoport) felhasználására,
kezelésére, mûködtetésére és ellenõrzésére terjed ki.
(2) Az AC jogcímcsoportban rendelkezésre álló forrás
a) pályázati úton nyújtható támogatásokra (a továbbiakban: pályázati forrás), valamint
b) a Magyar Turizmus Zrt. (a továbbiakban: MT Zrt.) által ellátott közösségi agrár- és bormarketing tevékenységekre,
valamint mûködésre (a továbbiakban: agrármarketing forrás) használható fel.
(3) Az AC jogcímcsoportból pályázati úton támogatás a jelen rendelet szabályainak betartásával nyújtható.
(4) Ha e rendelet vagy a támogatási szerzõdés eltérõen nem rendelkezik, a támogatás visszafizetésére és annak kamata,
illetve késedelmi kamata megfizetésére irányuló követelését a támogató felhatalmazó levél alapján beszedési
megbízás alkalmazásával érvényesíti. A támogatottnak a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag
a támogató hozzájárulásával visszavonható – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 77. § (2) bekezdése szerinti – nyilatkozatát, mint biztosítékot
legkésõbb az elsõ utalást megelõzõen a támogató rendelkezésére kell bocsátani.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) mezõgazdasági termék: a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet
módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mentesítési
rendelet) 2. cikkének 2. pontja szerinti fogalom;
b) mezõgazdasági termékek feldolgozása: a mentesítési rendelet 2. cikkének 3. pontja szerinti tevékenység;
c) mezõgazdasági termékek forgalmazása: a mentesítési rendelet 2. cikkének 4. pontja szerinti tevékenység;
d) közösségi agrármarketing tevékenység: olyan marketingtevékenység, amely túllép a vállalati marketingmunkán és
azt egy adott ágazat, termelõi csoport vagy régió számára, azok érdekében, annak érintettjeivel együttmûködve
végzik;
e) közösségi bormarketing tevékenység: olyan ágazati marketing-együttmûködés, amely túllép a vállalati
marketingtevékenységen és azt egy termelõi csoport, borvidék, borrégió vagy a magyar borászat egésze számára,
az érintettek érdekében, azokkal együttmûködve végzik;
f) reklámozási tevékenység: a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti tájékoztatás;
g) termelõi csoport: a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerint mûködõ, elismert szövetkezet
vagy korlátolt felelõsségû társaság;
(2) E rendelet végrehajtása során
a) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló,
2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletben,
b) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló
510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendeletben,
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c)

a hagyományos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági termékekrõl és élelmiszerekrõl szóló,
2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendeletben,
d) a hagyományos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági termékekrõl és élelmiszerekrõl szóló
509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2007. október 18-i 1216/2007/EK bizottsági rendeletben,
e) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK tanácsi rendeletben, valamint
f) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. január 15-i
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
foglalt fogalom meghatározásokat is alkalmazni kell.

3. A kezelõ szerv kijelölése
3. §

Az AC jogcímcsoport pályázati forrásának kezelõ szerve az MT Zrt. A pályázati forrás felhasználására nyitott alszámla
felett az MT Zrt. rendelkezik, ellátja a pályázat kiírásával, a támogatási szerzõdés megkötésével, módosításával,
a támogatási szerzõdéstõl történõ elállással vagy a támogatói szerzõdés felmondásával, a kötelezettségvállalás
pénzügyi ellenjegyzésével, a kedvezményezett beszámoltatásával, a költségvetési támogatás felhasználásának
ellenõrzésével, a teljesítés igazolásával, a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás visszakövetelésével,
az érvényesítéssel, az utalványozással, a könyvvezetéssel és a beszámoló elõkészítésével kapcsolatos feladatokat.

4. A pályázati úton nyújtható támogatás célja
4. §

Az 1. § (2) bekezdés szerinti pályázati forrásból nyújtott támogatás célja a mezõgazdasági termékek elõállítását,
feldolgozását, forgalmazását végzõk piaci ismereteinek bõvítése, piaci, piackutatási információk szolgáltatása
a termelõk részére, valamint a fogyasztók tájékozódásának elõsegítése közösségi agrármarketing programok
támogatása révén.

5. A pályázati úton nyújtható támogatás célterületei
5. §

(1) E rendelet alapján az MT Zrt. közremûködésével közösségi agrár- és bormarketing programok mûködnek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott programok keretében a következõ célterületeken megvalósuló szolgáltatások
(a továbbiakban: támogatott szolgáltatások) nyújtásához vehetõ igénybe vissza nem térítendõ támogatás:
a) piacra jutás elõsegítése:
aa) részvétel külföldi és belföldi szakmai vásárokon és szakkiállításokon,
ab) közösségi marketing kiadványok készítése, ágazati kiadványok tervezése, szerkesztése, elõállítása,
nyomtatása és terjesztése,
ac) termékpályák szakmai célú támogatása, beleértve a közösségi bormarketing tevékenységek támogatását,
ad) regionális rendezvényeken való részvétel és szervezési feladatok,
ae) kóstoló sorozatok szervezése fogyasztók, élelmiszer-elõállítók, illetve forgalmazók számára,
af) a biztonságos és egészséges élelmiszerek és az élelmiszer-szabályozás megismertetése a fogyasztókkal;
b) piackutatások, tanulmányok, elemzések készítése:
ba) piackutató tanulmányok készítése az élelmiszer-értékesítés és -fejlesztés valamennyi fontos szempontjára
kiterjedõen,
bb) szakértõi jelentések készítése és kiadása,
bc) potenciális piacok felkutatása, piackutatás és felmérések készítése,
bd) piaci információkról szemináriumok tartása,
be) piaci információkat tartalmazó kiadványok készítése,
bf) reklám-, illetve hirdetési anyaghoz kutatások készítése;
c) képzés, szaktanácsadás:
ca) konferenciákon, szakmai tréningeken, workshopokon való részvétel és szervezési feladatok végzése,
cb) tanácsadás;
d) reklámozási tevékenység.
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6. A pályázati úton nyújtható támogatás igénybevételének feltételei
6. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére jogosult az a pályázó természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely
a) mezõgazdasági termék elõállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozik;
b) megfelel az EK-szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános
csoportmentességi rendelet) (a továbbiakban: 800/2008/EK rendelet) I. mellékletében meghatározott a mikro-,
kis- és középvállalkozások meghatározásának;
c) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti ügyfélregisztrációs
kötelezettségének eleget tett.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen reklámozási tevékenység támogatásának további feltételei:
a) az Európai Unión (a továbbiakban: Unió) belüli reklámozási tevékenység csak abban az esetben támogatható, ha:
aa) a reklámkampány az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 32. cikke értelmében felállított
kritériumokat teljesítõ minõségi termékekre, uniós elismeréssel rendelkezõ megjelölésekre, elismert
hagyományos különleges termékekre (HKT), oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre (OEM), oltalom alatt
álló földrajzi jelzésekre (OF) vagy más, az uniós jog értelmében védett eredetmegjelölésre, nemzeti vagy
regionális minõségjelzõ címkékre irányul,
ab) a reklám nem egy vagy több meghatározott termékelõállító vállalkozás termékeire összpontosít,
ac) a reklámkampány betartja az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes
rendelet 3. §-ában foglaltakat, valamint a különbözõ termékek (bor, tejtermékek, tojás és baromfi)
vonatkozásában a külön jogszabályokban megállapított különleges címkézési szabályokat;
b) uniós elismeréssel rendelkezõ megjelölések esetében a termék eredetére történõ hivatkozásnak meg kell felelnie
az Unió által bejegyzett hivatkozásoknak;
c) a nemzeti vagy regionális minõségjelzõ címkék esetében a termék eredetét másodlagos üzenetként szabad
megemlíteni;
d) a harmadik országban végzett reklámozási tevékenységnek meg kell felelnie a mezõgazdasági termékek belsõ
piacon és harmadik országokban történõ megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló,
2007. december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendeletnek, és nem nyújtható meghatározott vállalkozások számára,
valamint nem veszélyeztetheti más tagállamok termékeinek értékesítését.
(3) Amennyiben a szolgáltatást termelõi csoport vagy egyéb szervezet végzi, a szolgáltatás nyújtásának nem lehet
feltétele a termelõi csoportban vagy szervezetben való tagság.

7. A pályázati úton nyújtható támogatás mértéke
7. §

(1) Az 5. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott támogatott szolgáltatások esetén a támogatás mértéke:
a) a mezõgazdasági termék elõállítását végzõk részére nyújtott szolgáltatás esetében az elszámolható költségek
legfeljebb 100%-a;
b) a mezõgazdasági termékek feldolgozásával, forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatás
esetén a 70/2001/EK rendelet 5. cikkének b) pontjában foglaltak szerint a támogatás mértéke az elszámolható
költségek legfeljebb 50%-a.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámolható költségek körét a mentesítési rendelet 15. cikke határozza meg.
(3) Az 5. § (2) bekezdés d) pontjában említett reklámozási tevékenységre, továbbá a 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja
keretében végzett támogatott szolgáltatásokhoz kapcsolódó reklámozási tevékenységekre vonatkozóan:
a) a közvetlenül nyújtott támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a,
b) ha a reklámozás általános jellegû és a szóban forgó termékfajtát elõállító összes termelõ hasznára válik,
a támogatás mértéke elérheti az elszámolható költségek 100%-át.
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8. A pályázat benyújtása
8. §

(1) A pályázati forrásból támogatás pályázat útján vehetõ igénybe.
(2) A pályázati felhívást az MT Zrt. a saját honlapján teszi közzé.
(3) A pályázatokat az MT Zrt.-hez kell benyújtani. A pályázat benyújtására nyitva álló határidõ elmulasztása esetén
igazolásnak nincs helye.
(4) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt, a megvalósítás tervezett módját, részletes
költségkalkulációt, valamint az igényelt támogatás összegét.
(5) A támogatások halmozódásának ellenõrzése érdekében a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a megjelölt cél
megvalósítására a tárgyévben milyen egyéb jogcímû és összegû közösségi, központi költségvetési vagy
önkormányzati támogatásban részesült. Ugyanazon költségekre vonatkozóan a különbözõ forrásból igénybe vett
összesített támogatások mértéke nem haladhatja meg a 7. §-ban meghatározott mértéket.

9. A pályázati úton nyújtható támogatás elbírálása
9. §

(1) A pályázatok értékelésére és rangsor felállítására a pályázati felhívásban meghatározott szempontok szerint kerül sor.
Az értékelést és a rangsor felállítását a közösségi agrár- és bormarketing program esetében az MT Zrt. javaslata alapján
az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: a miniszter) által felkért háromtagú szakértõi testület végzi,
amelynek mûködését az MT Zrt. biztosítja.
(2) A pályázatokat a benyújtási határidõ utolsó napját követõ 15 napon belül kell elbírálni.
(3) A támogatásokkal kapcsolatos döntést az (1) bekezdés szerinti szakértõi testület által felállított rangsor alapján az MT
Zrt. hozza meg. A támogatásra rendelkezésre álló forrás kimerülése esetén a támogatási döntés az igényeltnél kisebb
összegû támogatás megítélésére is vonatkozhat.
(4) A támogatási döntésrõl – annak meghozatalát követõ tizenöt napon belül – az MT Zrt. írásban értesíti a pályázót.

10. §

(1) A nyertes pályázóval az MT Zrt. – a támogatási döntésrõl szóló értesítés megküldését követõ harminc napon belül –
támogatási szerzõdést köt, amelyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit.
(2) Pénzügyi kötelezettségvállalás csak a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási keret mértékéig történhet.
(3) Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott célterületekre elnyert támogatás esetén – a támogatási szerzõdésben
rögzített feltételek szerint – elõleg nyújtható. A támogatás végleges elszámolása során a felvett elõleggel el kell
számolni. Az elõleggel történõ elszámolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(4) A pályázati felhívásban foglaltakat vagy annak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a támogatási
szerzõdésben foglaltak szerinti megvalósítási határidõn belül kell teljesíteni.

10. A pályázati úton nyújtható támogatás elszámolása
11. §

(1) A támogatott szolgáltatás megvalósítását követõen a támogatásra jogosult írásos jelentést és ehhez kapcsolódóan
pénzügyi elszámolást készít, amit a támogatási szerzõdésben meghatározott idõpontig megküld az MT Zrt.-nek.
Az MT Zrt. az elszámolást, valamint a jogosultságot a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján ellenõrzi és
döntést hoz a támogatás kifizetésérõl.
(2) A támogatás alapjának kiszámítása a nettó költségek alapján történik. Az általános forgalmi adóval (a továbbiakban:
ÁFA) növelt költségek abban az esetben vehetõk figyelembe, amennyiben a támogatott nyilatkozik, hogy az adott
szolgáltatás támogatással fedezett költségeivel kapcsolatban ÁFA-visszaigénylési jogot nem érvényesít.

11. A támogatás ellenõrzésének szabályai
12. §

(1) Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggõ ellenõrzések lefolytatásáról az MT Zrt. gondoskodik.
(2) Az ellenõrzés során vizsgálni kell a támogatási cél megvalósulását, a megvalósítással összefüggõ kiadások
megalapozottságát, a megvalósítás és a benyújtott beszámolóban foglaltak összhangját, a beszámolás keretében
benyújtott dokumentumokkal alátámasztott gazdasági események valódiságát, ezek hatályos jogszabályok szerinti
nyilvántartásba vételét.
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(3) Amennyiben az MT Zrt. az ellenõrzés során – a Tv. 69. §-ában foglaltak alapján – megállapítja, hogy a támogatást
jogosulatlanul vették igénybe, úgy azt a Tv.-ben meghatározottak szerinti kell visszafizetni.

12. Az agrármarketing forrás felhasználása
13. §

(1) Az agrármarketing forrás felhasználása az MT Zrt.-vel kötött támogatási szerzõdés alapján történik. A támogatás
rendelkezésre bocsátására vissza nem térítendõ támogatás útján a kedvezményezett részére történõ elõfinanszírozás
formájában, közvetlen kifizetéssel kerül sor.
(2) A támogatási szerzõdésben rendelkezni kell a könyvvizsgálói záradék kikötésérõl, vagy mellõzésérõl.

14. §

(1) Könyvvizsgálói záradék alkalmazása esetén könyvvizsgálói záradékkal ellátott pénzügyi elszámolást és elszámoló
lapot kell benyújtani. Könyvvizsgálói záradék nélküli pénzügyi elszámolás esetén elszámoló lapot és a személyi jellegû
költségekre vonatkozóan személyenként nem beazonosítható módon készített kimutatást kell csatolni. Az elszámolás
alá esõ valamennyi, a számviteli elõírásoknak megfelelõ számla, illetve egyéb számviteli bizonylat eredeti példányára
fel kell vezetni a támogatásból elszámolni kívánt összeget, a támogatási szerzõdés kötelezettségvállalási azonosító
számát és iktatószámát.
(2) Az elszámoló lapnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, székhelyét (lakóhelyét), adószámát (adóazonosító jelét),
a szerzõdés iktatószámát, kötelezettségvállalási azonosítóját, a beszerzett eszközök és igénybevett szolgáltatások
megjelölését, könyvvizsgálói záradék nélküli pénzügyi elszámolás esetén egy számlaösszesítõt, amelynek
tartalmaznia kell az elszámolni kívánt bizonylatok fõbb azonosító adatait és összegét.
(3) A támogatott a szakmai beszámoló részeként – a támogatási szerzõdés iktatószámára való hivatkozással – bemutatja
a támogatási szerzõdés céljának megvalósulását, a feladatok megvalósításához szükséges, támogatásból beszerzett
eszközök használatbavételét, valamint szolgáltatások igénybevételét.

15. §

Az MT Zrt. támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárását és a támogatás felhasználását – ha e rendelet eltérõen nem
rendelkezik – a miniszter, az általa megbízott személy vagy szervezet és a támogatási szerzõdésben a teljesítés
igazolására kijelölt személy jogosult ellenõrizni. E körben a miniszter jogosult a 12. § (2) bekezdés szerinti vizsgálatok
lefolytatására is.

13. Záró rendelkezés
16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló 2006/C 319/01. számú közösségi
iránymutatások, 2007–2013 hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 60/2012. (IX. 18.) OGY határozata
népi kezdeményezésrõl*
Az Országgyûlés a népszavazásról és a népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta
„Az Országgyûlés tûzze napirendjére azt, hogy legyen önálló büntetõjogi törvényi tényállása a családon belüli erõszaknak
Magyarországon” tárgyú országos népi kezdeményezést, és arról a 2012. szeptember 17-ei ülésén a következõk szerint döntött:
Az Országgyûlés a népi kezdeményezésben foglaltakkal egyetért.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 61/2012. (IX. 18.) OGY határozata
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erõk kiképzésére irányuló missziójához
(„EUTM Somalia”) történõ további magyar katonai hozzájárulásról szóló
1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI. 15.) Korm. határozatban
foglalt döntésrõl szóló beszámoló elfogadásáról**
Az Országgyûlés az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erõk kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történõ
további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI. 15.)
Korm. határozatban foglalt döntésrõl szóló beszámolót elfogadja.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. szeptember 17-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2012. szeptember 17-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1378/2012. (IX. 18.) Korm. határozata
a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításáról
1. A Kormány felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és készítse elõ
a szükséges jogszabály-módosításokat, hogy a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központba (a továbbiakban: Központ) 2012. október 31. napjával a Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága beolvadjon.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2012. október 1.
2. A Kormány felhívja a belügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítse elõ
a szükséges jogszabály-módosításokat a kulturális örökségvédelmi feladatellátás egyszerûsítése és hatékonyságának
fokozása érdekében a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakítására, az alábbi elvek szerint:
a) az elsõ fokú mûemlékvédelmi és régészeti feladatok ellátását a járási hivatalok építésügyi és örökségvédelmi
szakigazgatási szervei látják el,
b) a másodfokú hatósági feladatokat a fõvárosi, megyei kormányhivatalok építésügyi és örökségvédelmi
szakigazgatási szervei látják el.
Felelõs:
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
3. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert a Központ egyes feladatainak átrendezésével egyidejûleg
a feladatellátást szolgáló elõirányzat fejezetek közötti átcsoportosítására.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
4. A Kormány felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy gondoskodjon – az 5. pont szerinti létszám átadásán felül –
3 kormánytisztviselõi státusz – az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervektõl történõ – átadásáról
a Belügyminisztérium részére.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert a Központ egyes feladatainak átrendezésével
összefüggésben a feladatot ellátó létszám érintett szervek közötti átadása érdekében a Miniszterelnökségen,
a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról szóló kormányhatározat módosítására.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
6. Ez a határozat a közzétételét követõ harmadik napon lép hatályba és 2012. december 1-jén hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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.

