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II. Törvények

2012. évi CCIV. törvény

Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl*

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl a következõ

törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE,

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és fõösszegei

1. § Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2013. évi

a) bevételi fõösszegét 15 313 816,1 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 16 155 650,9 millió forintban,

c) hiányát 841 834,8 millió forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási fõösszegeknek, és a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott

költségvetési támogatási elõirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését

az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése

alapján az államháztartás két alrendszere és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2013. december 31-ére

tervezett adóssága 283,4 forint/euró, 235,4 forint/svájci frank, 226,8 forint/amerikai dollár és 344,1 forint/SDR árfolyam

mellett az államháztartás központi alrendszerében 21 724,9 milliárd forint, az államháztartás önkormányzati

alrendszerében 577,5 milliárd forint, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 131,3 milliárd forint.

(2) 2013. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 22 406,1 milliárd forint,

b) nevezõjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 30 392,0 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján várhatóan 73,7%.

(4) Az Országgyûlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2012. év végén várható

74,6%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése

követelményének eleget tesz.

3. A központi alrendszer elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai és bevételei

4. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi elõirányzatok közül az 5. mellékletben meghatározott esetekben

a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az elõirányzattól.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 11-ei ülésnapján fogadta el.
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II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL

ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. A központi alrendszer egyes tartalék-elõirányzatai

5. § (1) Céltartalék szolgál a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak

bérkompenzációja alcímen a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél

foglalkoztatottak részére a 2013. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz

kapcsolódó munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(2) Céltartalék szolgál a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle kifizetések alcímen

a) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdõ fiatalok

munkatapasztalat szerzése támogatására,

b) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói

kifizetésekre,

c) az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevõi

illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelõ járulékok és

szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére.

(3) A Kormány a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle kifizetések alcím

elõirányzatából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható

központosított elõirányzatok cím, – 3. mellékletben szereplõ – 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

többletkiadások támogatása jogcímre átcsoportosíthat, ha a helyi önkormányzati létszámleépítések miatt e jogcímen

rendelkezésre álló elõirányzat már felhasználásra került.

(4) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás

folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenõrzésének szabályait az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a) pontja

tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg.

(5) A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatott

magánszemély és e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa, továbbá a gyermekgondozási díjban és

terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk a 2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének

megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a kompenzáció összegének

megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehetõ

kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jelérõl, illetményérõl és a jogviszonya keletkezésének

idõpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

5. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) A 2013. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. az állam nevében – a Magyarország 2012. évi központi

költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti engedélyen alapuló hitelviszonyt

megtestesítõ értékpapír kibocsátása kivételével – hitelfelvételre, értékpapír-kibocsátásra és kezességvállalásra nem

jogosult. A 2013. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. a saját nevében hitelfelvételre, értékpapír-kibocsátásra

és kezességvállalásra nem jogosult.

(2) A 2013. évben a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történõ,

1000,0 millió forint összeget elérõ mértékû kötelezettségvállalásokat és – a központi alrendszer likviditási helyzetére

figyelemmel – a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter a rábízott vagyon

vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2013. évben 25,0 millió forint,

b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2013. évben 25,0 millió forint,

c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2013. évben 25,0 millió forint,

d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2013. évi összesített bruttó

forgalmi értéke – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 20 000,0 millió forint lehet.

(4) Az állam javára megszerzett, a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. vagyonkezelésébe kerülõ, átadott ingatlanok összegszerû

korlátozás nélkül adhatók ingyenesen önkormányzati tulajdonba.
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(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2013. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2013. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében

25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt a 2013. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

(6) A Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. által vagyonkezelt állami tulajdonú ingatlanok értékesítésébõl és hasznosításából

származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. cím, 1. Értékesítési

bevételek alcímen, és az 1. cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni. Ezek

a bevételek a 2013. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. jogszabályban

meghatározott feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb

a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami

vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. feladatait finanszírozó kiadási

elõirányzatainak megemelését.

(7) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar

Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím elõirányzat tartalmazza a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 9/A. §

(2) bekezdése szerinti kiadást, amely a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege

80%-ának mértékéig az államháztartásért felelõs miniszter engedélyével túlléphetõ.

(8) A Honvédelmi Minisztérium által vagyonkezelt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítésébõl

származó – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek

a 2013. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Magyar Honvédség technikai modernizációjára,

technikai eszközeinek fenntartására és javítására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb

a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási elõirányzatot hozhat létre a XIII. Honvédelmi

Minisztérium fejezetben vagy engedélyezheti e fejezet meglévõ kiadási elõirányzatának megemelését.

(9) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítésébõl származó

bevételt a honvédelemért felelõs miniszter a 2013. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, illetve

a technikai eszközök fenntartására és javítására használhatja fel. A 2013-ban pénzforgalmilag teljesülõ bevételt

a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. cím, 3. HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alcím bevételeként kell

elszámolni.

(10) Az egészségügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt, valamint az állami egészségügyi feladatellátásra

szükségtelenné vált állami tulajdonú ingatlanok értékesítésébõl származó – XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos

bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek a 2013. évben a Kormány határozatában adott

jóváhagyásával egészségügyi célra, így különösen egészségügyi célú beruházások és felújítások finanszírozására

használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig

új kiadási elõirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetben vagy engedélyezheti a fejezet

meglévõ kiadási elõirányzatának megemelését.

(11) A korábban belügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítésébõl és

hasznosításából származó – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó –

bevételek 2013. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a büntetés-végrehajtási szervezet

fogvatartotti férõhelyeinek bõvítését megvalósító beruházások és további belügyi, rendészeti célú ingatlanfejlesztési

projektek finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült

értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási elõirányzatot hozhat létre a XIV. Belügyminisztérium fejezetben vagy

engedélyezheti e fejezet meglévõ kiadási elõirányzatának megemelését.

(12) A szociális és gyermekvédelmi célokra használt, értékesítésre kijelölt, valamint az állami szociális és gyermekvédelmi

feladatellátásra szükségtelenné vált állami tulajdonú ingatlanok értékesítésébõl származó – a XLIII. Az állami

vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek a 2013. évben a Kormány

határozatában adott jóváhagyásával szociális és gyermekvédelmi célra, így különösen állami szociális és

gyermekvédelmi célú beruházások és felújítások finanszírozására felhasználhatók. A Kormány határozatában

legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási elõirányzatot hozhat létre

a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetben vagy engedélyezheti e fejezet meglévõ kiadási elõirányzatának

megemelését.
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7. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplõ,

4700,0 millió forint összegû kiadási elõirányzat az e fejezetben szereplõ kiadási elõirányzatok átcsoportosítás útján

történõ növelésére használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási elõirányzatának felhasználását egyedi, 500,0 millió

forintot meg nem haladó összegig az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs

miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi elõirányzatainak a tervezettet

meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott

jóváhagyásával e fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási elõirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült

többletbevétel mértékével – túlléphetõ, ha egyetlen bevételi alcímnél sem jelentkezik bevétel elmaradás.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,

2. cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási

elõirányzatain belül és a két alcím kiadási elõirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes

kiadási elõirányzatokat érintõen nem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan elõirányzat

terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az elõirányzattól.

(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet

Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. feladatait finanszírozó kiadási elõirányzatai között átcsoportosíthat.

8. § (1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplõ

1000,0 millió forint összegû kiadási elõirányzat az e fejezetben szereplõ kiadási elõirányzatok átcsoportosítás útján

történõ növelésére használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási elõirányzatának felhasználását egyedi 300,0 millió

forintot meg nem haladó összegig az agrárpolitikáért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter

együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi elõirányzatainak tervezettet

meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e fejezetnek

a határozatban megjelölt kiadási elõirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig –

különösen indokolt esetben túlléphetõ, ha egyetlen bevételi alcímnél sem jelentkezik bevétel elmaradás.

9. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól a 2013. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított

bevétele, amelyet a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.)

által létrehozott kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek, valamint az üvegházhatású gázok

közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történõ részvételrõl

szóló törvény (a továbbiakban: Üht2.) hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek

értékesítésébõl származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. cím,

1. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítésébõl származó bevételek jogcímcsoporton belül külön jogcímként kell

elszámolni.

(3) Az energiapolitikáért felelõs miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 35. alcím,

4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport kiadási és támogatási elõirányzatának

elõirányzat-módosítással történõ növelését engedélyezheti az Üht. és az Üht2. által létrehozott légiközlekedési

kibocsátási egységek értékesítésébõl pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, továbbá az Üht. és az Üht2. hatálya

alá tartozó kibocsátási egységek 2013. évi értékesítésébõl pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett bevételt

meghaladó hányada 50%-ának megfelelõ összeggel.

(4) Az energiapolitikáért felelõs miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 35. alcím,

4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport terhére az Üht. és az Üht2. által létrehozott légiközlekedési

kibocsátási egységek 2013. évi értékesítésébõl pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, valamint az Üht. és az

Üht2. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2013. évi értékesítésébõl pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának

megfelelõ összeghatárig teljesíthet kiadásokat.

(5) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló

2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt

a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben kell elszámolni.

(6) Az energiapolitikáért felelõs miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételnek

az Éhvt. 10. § (3) bekezdésében meghatározott célok szerinti felhasználására nyitott elõirányzatot az értékesítésbõl

befolyt teljes bevétellel megnövelheti.
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6. A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

10. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 21 118,0 millió forintot, az

Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot

köteles 2013. évben befizetni a bevételeibõl – az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott ütemezési terv

szerint – a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az elsõ három negyedév vonatkozásában

a negyedévet követõ hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) A Magyar Energia Hivatal 1805,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés javára, havi

1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban

10-ei befizetési idõpontra.

(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 460,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés

javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december

hónapban 10-ei befizetési idõpontra.

(4) A fõvárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 5837,4 millió forintot köteles befizetni

a bevételeikbõl a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig,

illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési idõpontra.

(5) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés

javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december

hónapban 10-ei befizetési idõpontra.

(6) Ha az államháztartásért felelõs miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter irányítása alá tartozó,

az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó

összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésõbb 2013. december 20-áig teljesíteni kell.

(7) A központi költségvetési szervek a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylõ (egyszerû)

munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesrõl visszatérõ és tartós munkanélküliség után

elhelyezkedõ munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredõ

kiadási megtakarításaikat kötelesek befizetni a központi költségvetés javára a tárgyhónapot követõ hónap 20. napjáig.

11. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli

juttatásának normatívája 308 000 forint/fõ/év.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 79/E. §-a alapján az egyetemi

tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2013. január 1-jétõl 437 300 forint.

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(4) Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 6/A. §

(1) bekezdése szerinti támogatás összege 100 000 forint/év.

12. § (1) Az 1. mellékletben a Központosított bevételek címen szereplõ elõirányzatok beszedéséért – ha törvény eltérõen nem

rendelkezik – az adott fejezetet irányító szerv vezetõje tartozik felelõsséggel.

(2) A XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23–24. alcímhez tartozó jogcímcsoport és a 30. alcím

26. jogcímcsoport költségvetési támogatási elõirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. §

(2) bekezdése szerinti bevételeket.

(3) A XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 10. cím 1. alcím 1. Mûködési költségvetés elõirányzatcsoport 5. Egyéb

mûködési célú támogatások kiemelt elõirányzata 2500,0 millió forint összegben tartalmazza a Gyógyszerészeti és

Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet fenntartói irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények

rendkívüli – vis maior – kiadásainak fedezetét.

7. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggõ rendelkezések

13. § (1) Az Országgyûlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését – bevételeit és

kiadásait – alaponként, jogcímenként az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen

16 279,6 millió forintot ad át a XIX. Uniós fejlesztések fejezet részére.

(3) A Start-munkaprogram megvalósításához a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban 153 779,8 millió forint kiadási

elõirányzat áll rendelkezésre, amelynek részbeni forrása 10 000,0 millió forint költségvetési támogatás. Ez az
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elõirányzat nyújt fedezetet a 2012. évben elkezdett közfoglalkoztatási programok kötelezettségvállalásainak

a 2013. évre áthúzódó kiadásai teljesítésére is.

(4) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetben 2919,3 millió forint egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül

kialakításra, amely a Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetésének 2013. januártól júniusig terjedõ idõszakra

vonatkozó tényadataira és a várható teljesítésre figyelemmel az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével

használható fel.

(5) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnõttképzési támogatások cím terhére legfeljebb

21 000,0 millió forint összegben vállalható kötelezettség 2013. június 30-áig. A fennmaradó 6500,0 millió forint

a szakképzési hozzájárulás bevételi elõirányzatának 2013. januártól júniusig terjedõ idõszakra vonatkozó teljesülésére

figyelemmel az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével használható fel.

(6) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program mûködtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó

MTA Könyvtára részére a LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció támogatása cím

terhére 2013. évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a 2013. évben a központi költségvetésbe összesen 10 000,0 millió forintot

ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Kutatási és Technológiai Innovációs Alapon kívüli finanszírozásához.

A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves elõirányzat 1/4 részével kell teljesíteni.

8. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

14. § (1) Az Országgyûlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2013. évi

a) bevételi fõösszegét 2 847 298,9 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 2 847 298,9 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási

költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

15. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére különös

méltánylást érdemlõ körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülõ nyugellátásra 200,0 millió

forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter az Ny. Alap kezelõjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott

méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

16. § A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociál- és

nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási,

valamint az elõirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos

Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõigazgatója gyakorolja.

9. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése

17. § (1) Az Országgyûlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2013. évi

a) bevételi fõösszegét 1 804 273,9 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 1 804 273,9 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási

költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoport,

a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között

átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoport

1–18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz

támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei elõirányzatait megemelheti.
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19. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoporton belül az

1–18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között, valamint

a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között az egészségbiztosításért felelõs miniszter az

államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró,

egészségbiztosításért felelõs miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási,

valamint az elõirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) fõigazgatója gyakorolja.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport

elõirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás, 4. Gyógyszertámogatás és az 5. Gyógyászati

segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire az egészségbiztosításért felelõs miniszter az államháztartásért

felelõs miniszter egyetértésével átcsoportosítást hajthat végre.

20. § (1) Az egészségbiztosításért felelõs miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport,

2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb

gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím, valamint az 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerzõdések

szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím elõirányzaton elszámolt bevételek mértékéig

a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímeire

átcsoportosíthat azzal, hogy a 2. jogcím esetében az államháztartásért felelõs miniszter egyetértése szükséges.

(2) Az egészségbiztosításért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével megemelheti

a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

a) 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatát a gyógyszertámogatással,

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei elõirányzatát a gyógyászati segédeszköz

támogatással

kapcsolatos ellenõrzésekbõl eredõ – a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport,

1. jogcím elõirányzaton felül befolyt – bevételek összegével.

(3) Az egészségbiztosításért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével

a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím

elõirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport,

1. Szerzõdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító

gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím

bevételi elõirányzatán felül jelentkezõ többletbevétel összegével.

21. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az idõarányoshoz viszonyított évközi

elõirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport,

továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport esetében az államháztartásért felelõs miniszter

engedélyezheti.

22. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoport tartalmazza az

E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehetõ egészségügyi

szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerzõdésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó

összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoport jogcímeinek

elõirányzatai együttesen 4560,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló

törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének

finanszírozására. A befogadásoktól eltérõ, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történõ felhasználását

a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszter

egyetértésével engedélyezheti.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport

tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím

elõirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási elõlegre fordítható összeget.
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(5) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport 7. Gyógyszertárak juttatása jogcím

elõirányzata a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást

végzõ intézeti gyógyszertár törvényben meghatározott juttatás fedezetére szolgál.

(6) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport 8. Gyógyszertárak szolgáltatási díja jogcím

elõirányzata a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást

végzõ intézeti gyógyszertár által nyújtott, betegbiztonságot és gyógyszerbiztonságot szolgáló szolgáltatások

törvényben meghatározott juttatásának kiadásaira szolgál.

23. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott

elõirányzat terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és

gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 170,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az

adott elõirányzat terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén gyógyító-megelõzõ ellátásra 3783,1 millió

forint, gyógyszertámogatásra 1300,0 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint

használható fel.

10. Az Országgyûlés kizárólagos hatásköre

24. § (1) Az Országgyûlés magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyûlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és

b) az I. Országgyûlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím

elõirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyûlés magának tartja fenn a jogot

a) az I–VI., a VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezetek kiadási és bevételi elõirányzatai fõösszegének,

b) a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

alcím elõirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-mûködés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport,

a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport; az 5. Kistelepülési és szórvány egyházi

támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi

személyek jövedelempótléka jogcím elõirányzatai

csökkentésére,

kivéve az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 40. § (4) bekezdésében foglaltakat,

valamint a fejezetet irányító szervek vezetõinek a fejezetek között együttesen kezdeményezett

elõirányzat-átcsoportosítását.

11. A Kormány, az államháztartásért felelõs miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetõinek

különleges jogosítványai

25. § (1) A Kormány az önkormányzati, valamint az állami feladatellátásban 2012. évben bekövetkezett és a 2013. évben

bekövetkezõ változásokkal – ideértve az egyházat, a belsõ egyházi jogi személyt, a társadalmi szervezetet, az

alapítványt, a közalapítványt, a civil szervezetet, az országos nemzetiségi önkormányzatot, a nonprofit gazdasági

társaságot, a gazdasági társaságot és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végzõ, a személyi jövedelemadóról

szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozót érintõ feladat-, és intézmény-átadást is – összefüggõ valamennyi,

a Kormány irányítása alá tartozó, a feladat-, és intézmény-átadással érintett fejezetek közötti átcsoportosítást az Áht.

rendelkezéseitõl eltérõen saját hatáskörben végrehajthat.

(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti elõirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcímcsoportokra, jogcímekre,

elõirányzat-csoportokra, kiemelt elõirányzatokra – felmérés alapján – történõ átcsoportosítására az államháztartásért

felelõs miniszter kap felhatalmazást.

(3) A honvédelemért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével a védelmi

tevékenység, a NATO felé vállalt haderõ-fejlesztési célkitûzések, és az elõre nem tervezett nemzetközi feladatok

végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – ideértve címen belül a kiemelt

elõirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 36. alcím 2. Oktatási,

kulturális és sport PPP-programok jogcímcsoport terhére elõirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi
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Erõforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, fõiskolák cím javára, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó

jogosultságot.

(5) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 8. Országvédelmi Alap cím elõirányzatot 2013. szeptember 30-át megelõzõen nem

lehet felhasználni.

(6) A Kormány határozatban dönt az (5) bekezdés szerinti kiadási elõirányzat felhasználásáról, ha az Európai Közösséget

létrehozó szerzõdéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról szóló,

1993. november 22-ei 3605/93/EK tanácsi rendelet szerinti, 2013. szeptember 30-áig benyújtandó jelentésben

szereplõ, 2013. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) – a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembe

vételével – nem haladja meg a GDP 2,7%-át.

(7) A Kormány (6) bekezdés szerinti határozatát az államháztartásért felelõs miniszter készíti elõ, ennek során bemutatja

a Kormány számára

a) a 2013. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,

b) a 2013. évre várható EDP-hiány, és

c) a 2013. évre várható államadósság

alakulását, továbbá javaslatot tesz az (5) bekezdés szerinti kiadási elõirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.

(8) A XI. Miniszterelnökség fejezetet, és a XVIII. Külügyminisztérium fejezetet irányító szervek vezetõi a kormányfõi

protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében fejezeti hatáskörben a szükséges

elõirányzat-átcsoportosításokról intézkedhetnek.

(9) A Köztársasági Elnöki Hivatal fõigazgatója a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím 2. alcím 1. Állami kitüntetések

jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajthat végre a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal

cím javára.

(10) Az Országgyûlés Hivatala fõigazgatója az I. Országgyûlés fejezet, 4. cím 9. Kossuth Lajos tér rekonstrukciója alcím

terhére átcsoportosítást hajthat végre a I. Országgyûlés fejezet, 1. Országgyûlés Hivatala cím javára.

(11) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím terhére

átcsoportosítást hajthat végre a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára.

(12) A rendvédelemért felelõs miniszter a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím 15. Nyomon követõ rendszer bevezetése

és üzemeltetése alcím, valamint a 20. cím 16. Új büntetés-végrehajtási objektum mûködtetése alcím terhére

átcsoportosítást hajthat végre a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendõrség cím, illetve az 5. Büntetés-végrehajtás

cím javára.

(13) A X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot irányító szerv vezetõje a X. Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím 43. Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel jogcímcsoport terhére

átcsoportosítást hajthat végre a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 12. Balassi Intézet cím javára.

(14) A X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot irányító szerv vezetõje a X. Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím 41. Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajthat végre

a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára.

(15) Az Országgyûlés felhatalmazza a XI. Miniszterelnökség fejezetet, valamint a X. Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium fejezetet irányító szervek vezetõit, hogy a XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. cím, 1. alcím, 3. Konzultációk

kiadásai jogcímcsoport fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásával kapcsolatban a szükséges

elõirányzat-átcsoportosításokról fejezeti hatáskörben intézkedjenek.

(16) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére átcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi

Erõforrások Minisztériuma fejezet javára az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramjának

megvalósításához.

(17) A II. Köztársasági Elnökség fejezetet és a XVIII. Külügyminisztérium fejezetet irányító szervek vezetõi az államfõi

protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges elõirányzat-átcsoportosításról fejezeti hatáskörben

intézkedhetnek.

26. § (1) A XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 1. Mûködési költségvetés

elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt elõirányzatán legfeljebb 25 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat

terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt elõirányzatán legfeljebb 6750,0 millió forint

elõirányzat-módosítás engedélyezhetõ, ha a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím,

1. Általános forgalmi adó alcím elõirányzata, 2. Jövedéki adó alcím elõirányzata, a XLII. A költségvetés közvetlen

bevételei és kiadásai fejezet 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím elõirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

fejezet, 1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megilletõ része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím
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elõirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 1. cím, 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

jogcímcsoport elõirányzata, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

alcím elõirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) Az államháztartásért felelõs miniszter negyedévente elõirányzat-módosítást engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti

személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó elõirányzatok terhére, ha az általa

meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett elõirányzat-módosítás nem

haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülõ elõirányzatok összegét.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése 2013. november 29-éig eléri a 89%-os mértéket, az

elõirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben negyedévente engedélyezett elõirányzat-módosítások összegével

csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére kell bocsátani.

(4) Ha 2013. június 28-áig az államháztartásért felelõs miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek, a bevételi

többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport kiemelt elõirányzatain elõirányzat-módosítás

engedélyezhetõ.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

27. § A kincstár az E. Alap részére a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 4. alcím, 1. Közgyógyellátás

jogcímcsoport és 5. Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja

jogcímcsoport elõirányzatából, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím,

5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz jogcímcsoport elõirányzatából a folyósító szerv

által benyújtott és az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást

teljesít.

28. § (1) Az Ny. Alap részére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Adórendszer

átalakításával összefüggõ pénzeszköz-átadás jogcímcsoport és 6. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggõ

hozzájárulás Ny. Alapnak jogcímcsoport szerinti támogatások átutalása

a) január–november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves elõirányzat havi idõarányos összegével,

b) december hónapban az a) pontban teljesített összegeket is figyelembe véve a tényleges éves bevételek és

kiadások függvényében, a (2) bekezdésben meghatározott sorrend figyelembevételével legfeljebb az

elõirányzatok mértékéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után történik.

(2) Ha az Ny. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az Ny. Alap pénzforgalmi

egyenlege többletet mutat, akkor a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról elsõként az (1) bekezdés

szerinti 5. jogcímcsoport, ezt követõen a 6. jogcímcsoport támogatás mértékéig.

(3) Az államháztartásért felelõs miniszter minden negyedévet követõ hónap 15. napjáig – az utolsó negyedévben

december 20-áig – a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás

intézményei cím kiadási és támogatási elõirányzatát megemeli a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

fejezet 5. Költségvetési befizetések cím 3. Köznevelési intézmények mûködtetésével kapcsolatos önkormányzati

befizetések alcímre érkezett befizetések összegével.

(4) Az E. Alap részére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások

támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása

a) január–november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves elõirányzat havi idõarányos összegével,

b) december hónapban legfeljebb az éves elõirányzat havi idõarányos összegével és az E. Alap 17. § (1) bekezdés

c) pontja szerinti pénzforgalmi egyenlegéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és utolsó ellátás kifizetése után

történik.

(5) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi

egyenlege többletet mutat, akkor a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a (4) bekezdés

szerinti támogatást csökkenti.
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IV. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI

12. A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszerbõl

származó forrásai

29. § (1) Az Országgyûlés a helyi önkormányzatok, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok mûködéséhez

és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. §

(1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és elõirányzatait a 2. melléklet szerint

állapítja meg.

(2) Az Országgyûlés további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg

a) központosított elõirányzatként a 3. mellékletben meghatározott, a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint

a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által ellátandó feladatokra,

b) vis maior támogatásra.

(3) Az Országgyûlés a helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatását szolgáló elõirányzatokat a 4. melléklet szerint

állapítja meg.

30. § A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2013.

január 5-éig a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások számára elérhetõvé teszi a települési

önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat

a 2. melléklet alapján – a I. 2, II. 4., III. 1, IV. pontok szerinti támogatások kivételével – megilletõ támogatások összegét.

31. § A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszter, illetve a támogatás jellegétõl

függõen a feladatkörrel rendelkezõ miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben

átcsoportosítást hajthat végre.

13. A települési önkormányzatokat megilletõ átengedett bevételek

32. § (1) A gépjármûadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjármûvek után a települési önkormányzat által beszedett adó

40%-a a települési önkormányzatot illeti meg.

(2) A termõföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi

jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

14. A települési önkormányzatokat megilletõ egyéb bevételek

33. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzõje által jogerõsen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség által a települési önkormányzat területén

– a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerõsen kiszabott környezetvédelmi

bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi

II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból

származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel

100%-a,

d) – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésrõl szóló törvény szerinti közlekedési

szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást

a települési önkormányzat jegyzõje önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és

e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelõ által kiszabott

közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérõ szerv költségminimum

megelõlegezésére nem köteles.

28362 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám



15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítõ szabályai

34. § (1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenõrzõ szerv a 3. melléklet 6. pontja szerinti elõirányzatból nyújtható

támogatás iránti igények jogszerûségének elbírálása, ellenõrzése és folyósítása céljából a pályázatban megnevezett

személy nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony megszûnéséhez

kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló, munkaviszonnyal kapcsolatos kódját, valamint

a foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett személy

munkaviszonya megszûnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és munkakörének

megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszûnésének idõpontját, munkavégzés alóli felmentése

kezdõ és záró idõpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját

megismerheti, és a támogatási döntést követõ ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A kezelt személyes adatokat az

adatkezelés céljának megszûnését követõen, de legfeljebb a támogatási döntést követõ ötödik év utolsó napjának

elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.

(2) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. 2–4. pontja, IV. pontja és a 3. melléklet 6. és 15. pontja alapján számított

elõirányzatok folyósítása az Áht. 83. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nettó finanszírozás keretében történik.

(3) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti

kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás és gyermektartásdíjak megelõlegezése esetében a települési önkormányzat

januárban teljesített kifizetéseit követõen, az õt megilletõ összeget január hónapban igényelheti jogszabályban

meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 2. melléklet III. 1. pontjának a)–e) alpontjaiban szereplõ

ellátások esetében:

a) ha az önkormányzat a tárgyévet megelõzõ év decemberében igénylést nyújtott be, úgy a január hónapban járó

elõleg folyósítása – külön jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik;

b) ha az önkormányzat a tárgyévet megelõzõ év decemberében nem nyújtott be igénylést, úgy elsõ alkalommal az

õt megilletõ havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási

kötelezettséggel.

(4) Az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltaktól eltérõen a 2. melléklet II. 1. és III. 4. pontja szerinti támogatások

– 2. mellékletre vonatkozó kiegészítõ szabályok szerinti – évközi módosítása során kamatfizetési kötelezettség csak

abban az esetben áll fenn, ha az önkormányzat által az eredetileg szolgáltatott adatokból kalkulált támogatás legalább

10%-kal meghaladja az õt ténylegesen megilletõ összeget.

(5) Az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerint meghatározott, az állami támogatás jogtalan

igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet II., III. 3, III. 4 pontja

szerinti elõirányzatok együttes összegét kell figyelembe venni, a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel.

(6) Ha az állam a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-ában foglaltaknak megfelelõen hozzájárulás

megfizetésére kötelezi a települési önkormányzatot, annak befizetését az önkormányzat havonta, minden hónap

10. napjáig köteles teljesíteni. A hozzájárulás összege a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet

5. Költségvetési befizetések cím 3. Köznevelési intézmények mûködtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések

alcím elõirányzatának bevételét növeli.

(7) A helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylõ (egyszerû)

munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesrõl visszatérõ és tartós munkanélküliség után

elhelyezkedõ munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredõ

kiadási megtakarításait a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. Költségvetési befizetések cím

2. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggõ befizetések alcím 2. Helyi önkormányzati költségvetési szervek

jogcímcsoport elõirányzata javára kell befizetni és elszámolni.

(8) A Kincstár a (6)–(7) bekezdésekben foglalt befizetési kötelezettséggel érintett önkormányzatok számára folyósítandó,

a helyi önkormányzatokat megilletõ támogatások, hozzájárulások havi összegébõl a nettó finanszírozás során

a) levonja az önkormányzatot terhelõ elmaradt összeget, amennyiben a (6) bekezdésben elõírt befizetési

kötelezettség tekintetében az elmaradt összeg két havi hozzájárulási kötelezettség összegével megegyezik, vagy

azt meghaladja,

b) havonta levonja a (7) bekezdés szerinti esetben az elõzõ havi bérszámfejtés alapján az önkormányzatnál

jelentkezõ kiadási megtakarítás összegét.

(9) Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megilletõ adott havi források

a (8) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, vagy az önkormányzatnak 2013.
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december 15-én bármilyen elmaradása van a (6) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár

a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára – felhatalmazó nyilatkozatra tekintet nélkül – azonnali

beszedési megbízást nyújt be.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházak és társadalmi önszervezõdések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

35. § (1) Az Országgyûlés a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyház és belsõ egyházi jogi személy,

társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos, területi, települési nemzetiségi

önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a köznevelési feladatot alaptevékenységként

végzõ, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem

állami köznevelési intézmény fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következõk szerint:

a) a nem állami köznevelési intézmény fenntartóját 2013. augusztus 31-éig megilletõ normatív és egyéb

hozzájárulásra a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: 2012. évi költségvetési törvény) 2012. december 31-én hatályos 38. § (1) bekezdés a)–e) és

h) pontjának, (2), (3) és (5)–(9) bekezdésének szabályait a b)–s) pontok figyelembevételével kell alkalmazni,

b) a 2012. évi költségvetési törvénynek az a) pont szerinti rendelkezései alkalmazása során a 2012. évi költségvetési

törvény 2012. december 31-én hatályos 3. és 8. mellékletében meghatározott normatív hozzájárulás idõarányos

részét kell figyelembe venni, a 2012. évi költségvetési törvénynek a 2012. december 31-én hatályos

5. mellékletében meghatározott támogatást pedig az oktatásért felelõs miniszter rendeletében meghatározottak

szerint kell biztosítani,

c) a közoktatási feladat alatt köznevelési, a közoktatási intézmény alatt köznevelési intézményt kell érteni,

d) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 121. § (1) bekezdés 29. pontja alatt

a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. pontját kell érteni,

e) a Közokt. tv. 28. § (4) bekezdésére történõ hivatkozás alatt a nyelvi elõkészítõ évfolyamot kell érteni,

f) a Közokt. tv. 126. § (4) bekezdésére történõ hivatkozást nem kell alkalmazni,

g) a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §, 39/H. §-ára történõ hivatkozás esetében a nevelési-oktatási intézmények

mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek

[a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet] a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó

Programjára, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjára, és a Halmozottan Hátrányos

Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni,

h) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény alatt a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt kell érteni,

i) a Közokt. tv. 114. § (2) bekezdése alá tartozó tanulók alatt a köznevelési közfeladatokat térítésmentesen igénybe

vevõ tanulókat kell érteni,

j) alapfokú mûvészetoktatási intézmény alatt alapfokú mûvészeti iskolát kell érteni,

k) a 2012. évi költségvetési törvény 2012. december 31-én hatályos 3. melléklet 15. pont e) alpontját azzal az

eltéréssel kell alkalmazni, hogy a normatív hozzájárulásra való jogosultságnak nem feltétele a közoktatás

minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10–14/F. §-ában meghatározott

eljárásban a „Minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minõsített alapfokú

mûvészetoktatási intézmény” cím megszerzése,

l) a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-ára történõ hivatkozás esetében a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek az

egész napos iskolára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni,

m) a Közokt. tv. 42. § (3) bekezdésére történõ hivatkozás esetében a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

gyakorlati képzés megszervezésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni,

n) a nem köznevelési intézményben szervezett korai fejlesztés és gondozás jogcímén nem igényelhetõ támogatás,

o) a Közokt. tv. 30/A. § (1) bekezdése alatt az Nkt. 15. § (2)–(5) bekezdését kell érteni,

p) a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2012. ( I. 19.) OKM rendeletre történõ hivatkozás esetében a pedagógiai

szakszolgálatokról szóló miniszteri rendelet megfelelõ rendelkezéseit kell alkalmazni,

q) a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés-oktatás alatt nemzetiségi nevelést,

nemzetiségi nevelést-oktatást kell érteni,
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r) a Közokt. tv. 86. § (6) bekezdése és a kiegészítõ kisebbségi oktatás alatt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

CLXXIX. törvénynek a kiegészítõ nemzetiségi oktatásra vonatkozó szabályait kell érteni,

s) a Közokt. tv. és végrehajtási rendeletei alatt az Nkt.-t és végrehajtási rendeleteit is érteni kell,

t) a nem állami köznevelési intézmény finanszírozására 2013. szeptember 1-jétõl a (2) bekezdése szerinti

törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(2) A Kormány a nem állami köznevelési intézmény 2013. szeptember 1-jétõl alkalmazandó törvényi finanszírozási

szabályait 2013. március 31-éig dolgozza ki és nyújtja be az Országgyûlés részére.

(3) Az Országgyûlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó

egyház és belsõ egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos

nemzetiségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást

alaptevékenységként végzõ, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó

(a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következõk szerint:

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont

3. b)–l) alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) – a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. §

(2) bekezdése és a Gyvt. 15. § (3) bekezdése a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet szerinti

támogatásra jogosult,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt,

szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni

vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelõ támogatás illeti meg.

(4) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és

gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyház és belsõ egyházi jogi személy az

egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló törvény szerinti kiegészítõ támogatásra

jogosult. E kiegészítõ támogatás mértéke a (3) bekezdés a) és b) pont szerinti támogatás 57,9%-a.

(5) A nem állami szociális fenntartó a (3) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követõ

15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(6) Az egyház és a belsõ egyházi jogi személy a (4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatást köteles elkülönítetten

nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok

humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(7) A (3) bekezdés szerinti támogatás és a (4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatás elszámolása – a Kormány

rendeletében meghatározott eljárási szabályok szerint – a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve

javára történik.

(8) A nem állami szociális fenntartó – ha 2012. december 31-én mûködési engedéllyel rendelkezett és normatív állami

hozzájárulásra volt jogosult – 2013. január és február hónapra a Kormány rendeletében meghatározott eljárási

szabályok szerinti elszámolás mellett a 2012. évi december hónapra tekintettel folyósított normatív állami

hozzájárulással azonos összegû támogatásra jogosult. Az egyház és a belsõ egyházi jogi személy e támogatás után járó

kiegészítõ támogatására a (4) és (6) bekezdést alkalmazni kell.

(9) Az önkormányzati tûzoltóság a fenntartásához és mûködéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a tûz

elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 41. § (5) bekezdése és 34. §

(1) és (3) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tûzoltóságok normatív

támogatása alcím elõirányzatából a következõ feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) valamennyi önkormányzati tûzoltóság a készenléti szolgálat mûködéséhez azonos összegû, 22,0 millió forint

alaptámogatásra jogosult,

b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó elõirányzatból minden önkormányzati tûzoltóság az

általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejezõ, jogszabályban rögzített elvek alapján

meghatározott pontszámok arányában részesül.

36. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi

CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt elõirányzat-felhasználási célja a 2013. évi személyi

jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2014. évi költségvetési törvényben

kerül megtervezésre.
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37. § (1) Az I. Országgyûlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok mûködésérõl és

gazdálkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Párttörvény) alapján részesülnek támogatásban.

(2) Az I. Országgyûlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok mûködését segítõ tudományos,

ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítványok a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek

támogatásban.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

38. § (1) A Kormány a 2013. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegû új egyedi állami kezesség és állami garancia

vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkezõ

emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyûlés jóváhagyásával léphetõ túl.

(3) A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (Világbank), az Európai Beruházási Banktól (EIB), az Európai Újjáépítési

és Fejlesztési Banktól (EBRD), a német Újjáépítési és Hitelbanktól (KfW), az Északi Beruházási Banktól (NIB), illetve az

Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB) felveendõ hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák

nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

39. § (1) A 2013. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás idõpontjában forintra

átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 320 000,0 millió forintot.

(2) A Kormány a 2013. évben 50 000,0 millió forint összegû, a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

29/A. §-a szerinti állami kezesség melletti forrásbevonásra adhat felhatalmazást.

40. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) állami kezesség mellett forrásszerzés céljából felvett

hiteleinek, kölcsöneinek, illetve kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2013. év folyamán legfeljebb

1 800 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára

vállalt készfizetõ kezességbõl és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2013. év folyamán

legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett – euróban meghatározott – éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz,

valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány határozata alapján vállalható árfolyam fedezeti

megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2013. év folyamán legfeljebb

1 800 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

41. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló

1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felsõ határ 1 200 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felsõ határ 350 000,0 millió forint.

(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felsõ határ 500 000,0 millió forint.

42. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizetõ kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek

mellett – a (2)–(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizetõ kezesség

érvényesítésébõl a társaságot terhelõ fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint

a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására – a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény

alapján – létrejövõ szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl és

termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerzõdésbõl, továbbá faktoringszerzõdésbõl eredõ

kötelezettségéért vállalhat készfizetõ kezességet azzal, hogy a készfizetõ kezességvállalás legfeljebb egyéves

futamidejû faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tõkepiacról szóló törvény alapján

mûködõ kockázati tõkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tõkebefektetése értékesítésébõl származó
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követelés 50%-áért vállalt készfizetõ kezességére is. A készfizetõ kezességgel biztosított követelés mértéke nem

haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizetõ kezesi szerzõdés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tõkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történõ pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fõvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizetõ kezesség

állománya 2013. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizetõ kezesség

érvényesítése esetén – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – a társaság köteles minden szükséges

jogcselekményt megtenni a vállalkozással szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi

költségvetést illeti meg a társaság által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített

állami viszontgarancia mértékével megegyezõ százalékban kifejezett arányos része.

(8) Ha a készfizetõ kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet

térítése behajtási bevételnek minõsül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó

költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében

bemutatni.

43. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizetõ

kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdés szerint az állam

visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizetõ kezesség érvényesítésébõl az

Alapítványt terhelõ fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezõgazdasági tõkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után

vállalt készfizetõ kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek,

a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl, termelési célú

eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerzõdésbõl, továbbá faktoringszerzõdésbõl eredõ

kötelezettségéért vállalhat készfizetõ kezességet azzal, hogy a készfizetõ kezességvállalás legfeljebb egyéves

futamidejû faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizetõ kezesi szerzõdés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történõ pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fõvárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizetõ kezesség állománya 2013.

december 31-én nem haladhatja meg a 105 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizetõ kezesség érvényesítése esetén

– törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni

a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott – a behajtási

költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyezõ százalékban

kifejezett arányos része.

44. § (1) Az állam készfizetõ kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldrõl és

külföldrõl, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleibõl, kölcsöneibõl és

kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizetõ

kezességvállaláson túl a hitelezõ további biztosíték elõírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelõs miniszter hagyja jóvá.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám 28367



45. § (1) Ha az államnak szerzõdéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítésébõl – a 46. §

szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben,

azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia

érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos

feladatokban történõ közremûködésért fizetendõ díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,

32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a fejezet tervezett kiadása túlléphetõ.

46. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e § alkalmazásában a továbbiakban: MV Zrt.) által – jogszabályban

meghatározott feltételek mellett – vállalt készfizetõ kezesség, illetve garancia érvényesítésébõl a társaságot terhelõ

fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan

viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú

hitelszerzõdésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizetõ kezességet, illetve garanciát.

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve

a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizetõ kezesség, illetve garancia állománya 2013.

december 31-én nem haladhatja meg a 300 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítésébõl eredõ fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos

elõirányzatból a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport,

vagy a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott elõirányzat a viszontgarancia érvényesítésébõl eredõ fizetési kötelezettség

teljesítéséhez nem elegendõ, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió

költségvetésébõl származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti elõirányzatnak

megfelelõ arányát.

(6) Az (1)–(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítésébõl származó, az MV Zrt. által behajtott követelés

összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

47. § (1) Nem terjed ki a tervezési, az elõirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az

ellenõrzési kötelezettsége és joga

a) az I. Országgyûlés fejezeten belül az Országgyûlés Hivatala fõigazgatójának – mint a fejezetet irányító szerv

vezetõjének – az I. Országgyûlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság cím, a 8–9., 10. címben megjelölt támogatások,

valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság cím, 22. Egyenlõ Bánásmód Hatóság cím,

b) a XI. Miniszterelnökség fejezeten belül a miniszterelnökséget vezetõ államtitkárnak – mint a fejezetet irányító

szerv vezetõjének – a XI. Miniszterelnökség fejezet 6. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím

elõirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket

a) az I. Országgyûlés fejezet,

aa) 5. Közbeszerzési Hatóság cím felett a Közbeszerzési Hatóság elnöke,

ab) a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének

elnöke,

ac) a 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím felett a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elnöke,

ad) a 22. Egyenlõ Bánásmód Hatóság cím felett az Egyenlõ Bánásmód Hatóság elnöke,

b) a XI. Miniszterelnökség fejezet 6. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím esetében a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal

elnöke

gyakorolja.
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(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket a kormányhivatal

vezetõje gyakorolja.

(4) A VI. Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetõje az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

(5) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet esetében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter,

a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet esetében az államháztartásért felelõs miniszter, a XLIII. Az

állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter,

a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az agrárpolitikáért felelõs miniszter

gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket.

(6) A XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetõjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait

és kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit

a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter gyakorolja.

(7) A XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetõjének az (1) bekezdésben

megjelölt jogait és kötelezettségeit a NAV elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit az adópolitikáért felelõs

miniszter gyakorolja.

(8) Az I. Országgyûlés fejezet, 8–9. és 10. címben, a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 24. címében,

a XI. Miniszterelnökség fejezet 7. címében, a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 21. címében megjelölt

támogatások folyósításáról az államháztartásért felelõs miniszter gondoskodik.

48. § (1) A teljes, 40 186,8 millió forint összegû kötelezettségvállalási keret-elõirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi

költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része 75%-os mértékéig

vállalható 2013. évben az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási

Mechanizmus 2009–2014. évi programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A teljes, 30 775,7 millió forint összegû kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi

költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható

a 2013. évben a Svájci–Magyar Együttmûködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó

tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referenciakeret forrásaiból

finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben a 2007–2013. évekre meghatározott és még

kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó

központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben a 2007–2013. évekre meghatározott és még

kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó

központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

A kötelezettségvállalást az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.

(5) Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keretében feltételhez nem kötött kötelezettség akkor vállalható,

ha az abból eredõ kifizetés legkésõbb 2015. évben teljesülhet. A Tanács 1698/2005/EK rendeletének hatálya alá

tartozó, a 2015. évet követõen kiadással járó többéves kötelezettség csak akkor vállalható, ha a 2015. évet követõ

kiadások az Európai Unió költségvetésébõl finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év

utáni pénzügyi keretterveiben, illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll.

(6) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Halászati Operatív Program forrásaiból finanszírozott

programok, projektek esetén a 6. mellékletben a 2007–2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással

nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési

finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(7) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért

felelõs miniszter egyetértésével az (1)–(4) és (6) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és

éven túli fizetési kötelezettség.

(8) A XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoporton, valamint

a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoporton belül

a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült visszatérítendõ támogatásokból származó

bevételek a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, és a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növelik,

amelyre tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség vállalható a pénzügyi eszközökre vonatkozó közösségi szabályok
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szerint, kizárólag a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás, és a Közép-magyarországi

Operatív Program 1.3. intézkedés keretében.

49. § Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Európai Halászati Alap és az Európai Mezõgazdasági és Garancia

Alap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggõ kockázatok kezelésére képzett

céltartalékot árfolyam-ingadozás esetén a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 1. Uniós

programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport elõirányzata, egyéb esetben a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

fejezet, 20. cím 7. alcím 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport finanszírozza, és kizárólag

a jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

50. § Az Európai Területi Együttmûködés célkitûzés keretében a 2007–2013 programozási idõszakban megvalósuló

programok, projektek esetében az államháztartásért felelõs miniszter egyetértése esetén vállalható az irányadó

programkeret hazai projektpartnerekre esõ részének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét meghaladó

mértékû tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség akkor, ha az adott programban részes minden további

partnerország biztosítja az arányos mértékû többletkötelezettség-vállalás lehetõségét saját projektpartnerei számára.

51. § A 2013 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1)–(2) bekezdése

alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 5,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

52. § A szociális hozzájárulási adó 2013-ban megfizetett összegének 100%-a az Ny. Alapot illeti meg. A szociális

hozzájárulási adó megfizetett összegét a NAV a jogosult számlájára naponta átutalja.

53. § (1) A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2013. évben 38 650 forint.

(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves kafetériakerete illetve kafetéria rendszert nem alkalmazó szervek

esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi

XCVI. törvényre is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés

a)–f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások – együttes összege a 2013. évben nem haladhatja meg

a bruttó 200 000 forintot, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítõ

munkáltatót terhelõ közterhek megfizetésére is.

54. § (1) A Kjt.

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozatához tartozó illetmény

garantált összegét, és a növekvõ számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az elsõ fizetési fokozat garantált

illetményére épülõ – legkisebb szorzószámokat a 2013. évre a 7. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2013. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a 2013. évben a keresetbe

tartozó juttatások elõzõ évi bázis elõirányzatának 2%-a. Fel nem használt elõirányzata kizárólag a keresetbe tartozó

juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Közokt. tv. 118. § (12)–(14) bekezdésében

szabályozott esetekre, az állami felsõoktatási intézményekre, a központi és a köztestületi költségvetési szervként

mûködõ kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, és a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítõ

akadémiai köztestületi és központi költségvetési szervekre.

55. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap

a 2013. évben 391 600 forint.

(2) A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi

CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2013. évben 391 600 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítõi óradíj a 2013. évben

3000 forint.

(4) Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2013. évben

3000 forint.

56. § (1) A Gyvt. 66/F. § (2) bekezdése szerinti nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnõttenként –

a 2013. évben 15 000 forint/hó.
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(2) A Gyvt. 66/L. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege a 2013. évben

135 000 forint/hó.

(3) A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2013. évben gyermekenként 5800 forint.

(4) A Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2013. évben gyermekenként 8400 forint.

(5) A Szoctv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége

a 2013. évben 450 forint.

(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elsõ utalási

összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek

a 2013. évben született.

(7) A Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díj összege a 2013. évben esetenként 20 000 forint.

(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2013. évben 29 500 forint.

(9) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. §

(1) bekezdésében meghatározott alapnormatíva összege a 2013. évben 440 000 forint/fõ/év.

57. § A Közokt. tv. 118. § (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási

alapja a 2013. évben 5250 forint/fõ/hónap.

58. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése,

a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi

X. törvény 2. § (4) bekezdése, és a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésének ötödik

ütemérõl szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2013.

március 1-jétõl az elõzõ évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2013. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében

meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

59. § (1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2013. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2013. évben 6000 forint.

60. § A Paksi Atomerõmû Zrt. 2013. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 19 329,4 millió forint,

amelyet havonta egyenlõ részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

61. § (1) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában

létrehozni tervezett minden egyes kibocsátáscsökkentési egység után 38 forint.

(2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. § (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási

támogatás mértéke 0,19 forint/kWh.

(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. § (1) bekezdése szerinti jogszabályban meghatározott

személyi kör részére a villamos energiaiparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben

jogszabálynak megfelelõen biztosított kedvezményes árú villamosenergiaellátás támogatása 0,07 forint/kWh.

62. § A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport kiadási

elõirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi évekrõl áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét,

a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport

kiadási elõirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megszûnõ agrár- és vidékfejlesztési támogatások

korábbi években vállalt és 2013. évet terhelõ áthúzódó fizetési kötelezettségeit. Ugyancsak a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó

kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási elõirányzatról kell teljesíteni a kedvezõtlen adottságú

térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2013. évet terhelõ kiadásait is.

63. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és

eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2013. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

64. § A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelõirányzat

jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg

a 97 500,0 millió forintot. A tárgyévi elõirányzaton felül a Kormány egyedi döntése alapján vállalható kötelezettség.
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65. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegû követelés értékhatára 100 000 forint.

66. § A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár

a 2013. évben magyar filmalkotás esetén 307,3 millió forint, magyar részvételû koprodukciós filmalkotás esetén

553,0 millió forint.

67. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti

közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó értékhatárt – 2013.

január 1-jétõl 2013. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár

2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

68. § (1) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve

a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó értékhatárt – 2013. január 1-jétõl 2013.

december 31-éig:

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, valamint ezen ajánlatkérõk esetében

a védelem terén beszerzendõ árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendõ áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel:

130 000 euró,

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérõ esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a védelem terén a beszerzendõ áru a Kbt. 2. mellékletében nem

szerepel: 200 000 euró.

(2) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési

értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó értékhatárt – 2013.

január 1-jétõl 2013. december 31-éig: 5 000 000 euró.

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2013.

január 1-jétõl 2013. december 31-éig: 5 000 000 euró.

(4) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési

értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó értékhatárt – 2013.

január 1-jétõl 2013. december 31-éig:

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a szolgáltatás a Kbt.

3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba

tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró,

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérõ esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében

szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525,

7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 200 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524,

7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében:

200 000 euró.

(5) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós

közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó

értékhatárt – 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig:

a) a (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként

szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
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b) a (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében,

amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendõ díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az

értékhatárokat.

69. § (1) A 68. §-tól eltérõen a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdések esetén irányadó, a Kbt. 10. §

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig:

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró,

b) építési beruházásra 5 000 000 euró.

(2) a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdések esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja

szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétõl 2013.

december 31-éig:

a) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendõ díjak együttes teljes összege eléri

vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 68. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott

összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált –

összeget kell figyelembe venni.

70. § Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény

2. § (1) bekezdésének végrehajtásához a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. törvény

101. § (11) bekezdés d) pontja alapján nyújtott költségvetési támogatás maradványából a 2013. évben 3284,3 millió

forintot a Hadigondozottak Közalapítványa a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben meghatározott célra

használhat fel. Ha a Hadigondozottak Közalapítványánál a kárpótlásra elkülönített összeg a hadigondozási feladatok

finanszírozása miatt a 2013. évben nem elegendõ a kötelezettségek kifizetésére, a XIII. Honvédelmi Minisztérium

fejezet saját elõirányzatai terhére az esedékessé váló összegeket a hadigondozási feladatokra tervezett elõirányzat

(3284,3 millió forint) erejéig átadja a Hadigondozottak Közalapítványa részére.

71. § A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 27. § (5) bekezdése szerinti

koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti egységenként a 2013. tárgyévre vonatkozóan

a következõ:

a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetében 631,2 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó

esetében 368,2 millió forint,

b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetében 526 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó

esetében 52,6 millió forint.

72. § (1) Az állam az 5000 fõ lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának – ideértve a fõvárosi

önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is – (a továbbiakban: átvállalással érintett önkormányzat) a (2) és

(3) bekezdés szerinti adósságelemei nélkül számított 2012. december 31-i, az átvállalás idõpontjában fennálló

adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás idõpontjáig számított járulékai összegét – a 74. §

(3) bekezdésében meghatározott kivétellel – részben átvállalja.

(2) Az állam teljes mértékben átvállalja az 5000 fõ lakosságszámot meghaladó település

a) a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó

egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: fekvõbeteg intézmények

átvételét szabályozó törvény) 1. mellékletében meghatározott egészségügyi intézmény tulajdonos és fenntartó

települési önkormányzatának és a fekvõbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény 2. mellékletében

meghatározott egészségügyi intézmények által használt vagyon tulajdonos települési önkormányzatának azon

mûködtetéshez és fejlesztéshez kötõdõ 2012. december 31-i, az átvállalás idõpontjában fennálló adósságának és

annak az átvállalás idõpontjáig számított járulékainak összegét, amely kifejezetten és igazolhatóan a fekvõbeteg

intézmények átvételét szabályozó törvény 1. § 2. pontjában meghatározott átvett vagyonhoz kapcsolódóan

keletkezett, és

b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes törvények

módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (a továbbiakban: szociális és gyermekvédelmi intézmények átvételét

szabályozó törvény) 2. § (1) bekezdése alapján átvett intézmény tulajdonos és fenntartó települési
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önkormányzatának azon mûködtetéshez és fejlesztéshez kötõdõ 2012. december 31-i, az átvállalás idõpontjában

fennálló adósságának és annak az átvállalás idõpontjáig számított járulékainak összegét, amely kifejezetten és

igazolhatóan a szociális és gyermekvédelmi intézmények átvételét szabályozó törvény 1. § 2. pontjában

meghatározott átvett vagyonhoz kapcsolódóan keletkezett.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti átvállalás nem terjed ki

a) az államháztartás központi alrendszerébõl és a közvetlenül az Európai Uniótól vagy nemzetközi szervezettõl

elnyert támogatás elõfinanszírozására, valamint az általános forgalmi adó vagy egyéb bevétel megelõlegezésére

nevesítetten szolgáló adósságból eredõ fizetési kötelezettség teljesítésére, valamint

b) a víziközmû-társulattól az átvállalással érintett önkormányzat által átvett hitelbõl eredõ fizetési kötelezettség

teljesítésére.

(4) Az átvállalással érintett (1) bekezdés szerinti adósság a Gst. 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, a (2) bekezdés szerinti

adósság a Gst. 3. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglaltaknak megfelelõ – kölcsön- vagy hiteljogviszonyon,

hitelviszonyt megtestesítõ értékpapíron, továbbá az (1) bekezdés alapján átvállalt adósság esetében

váltókibocsátáson alapuló – a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi

intézmény (a továbbiakban: hitelezõ) felé fennálló tartozásokat foglalja magában.

(5) Az átvállalással érintett önkormányzat az átvállalással érintett folyószámlahitel és váltó állományát az (1) és

(2) bekezdés szerinti átvállalás érdekében a 74. § (6) bekezdése szerinti tételes átvállalásról szóló megállapodás elõtt

legalább 15 nappal – a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal azonos feltételekkel – mûködési vagy fejlesztési hitellé

alakítja át.

(6) Az átvállalással érintett adósság részét képezõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokat az átvállalással érintett

önkormányzatok az átvállalást megelõzõen – az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében

azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakíthatják át. Ennek hiányában az állam az értékpapír lejárat elõtti

visszaváltásából eredõ fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E fizetési kötelezettségét az állam az

értékpapír-tulajdonostól történõ, az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos

feltételekkel rendelkezõ hitel felvételével is kiválthatja.

73. § (1) A 72. § (1) bekezdése és a 74. § (3) bekezdése szerinti adósság átvállalásának mértékét az átvállalással érintett

önkormányzat 2012. június 30-i egy fõre jutó iparûzési adóerõképességének (a továbbiakban: adóerõképesség) és az

átvállalással érintett önkormányzat településkategóriája adóerõképessége korrigált átlagának egymáshoz

viszonyított aránya alapján kell meghatározni. A számítás során figyelembe vett településkategóriák a következõk:

a) megyei jogú város,

b) 10 000 fõt elérõ vagy azt meghaladó lakosságszámmal rendelkezõ egyéb város,

c) 5000 fõt meghaladó, de 10 000 fõnél kisebb lakosságszámmal rendelkezõ egyéb város,

d) 5000 fõ lakosságszámot meghaladó község.

(2) Az (1) bekezdés szerinti településkategóriák adóerõképességének korrigált átlaga a településkategóriába tartozó

önkormányzatok adóerõképességének – az alsó és felsõ decilisbe tartozó önkormányzatok adatainak figyelmen kívül

hagyásával – számított átlaga.

(3) Az adóerõképességet a helyi önkormányzatok 2012. évre vonatkozó elsõ féléves beszámolóiban közölt, bevallott

iparûzési adóalapok alapján kell kiszámítani.

(4) Ha az átvállalással érintett önkormányzat adóerõképessége a településkategóriája adóerõképessége korrigált

átlagának

a) 100%-át eléri vagy meghaladja, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 40%-a,

b) 75%-a és 100%-a között van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 50%-a,

c) 50%-a és 75%-a között van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 60%-a,

d) 50%-a alatt van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 70%-a

szolgál az állam által történõ adósságátvállalás alapjául.

(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen az adóerõképességgel nem rendelkezõ átvállalással érintett önkormányzat, a fõvárosi

önkormányzat és a kerületi önkormányzat esetében 40%-os mérték szolgál az állam által történõ adósságátvállalás

alapjául.

74. § (1) Az átvállalással érintett önkormányzat a 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságelemek tõke- és járulékösszegérõl,

valamint elkülönítetten a 72. § (2) bekezdése szerinti adósságelemekrõl 2013. január 11-éig a kincstár által

üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban meg kell jelölni, hogy mely
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adósságelemek, illetve mely adósságelemekbõl milyen összeg tartozik a 72. § (2) bekezdésének hatálya alá. Az

adatszolgáltatás mellékleteként az átvállalással érintett önkormányzat csatolja

a) a hitelezõ által az átvállalás alapját képezõ összegrõl – jogviszonyonkénti bontásban, ezen belül megjelölve a tõke

és a járulék összegét, a járulékok számításának módját, valamint e tételek adott hitelezõre vonatkozó teljes

összegét – kiállított igazolásokat,

b) az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ha rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami

kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál,

és ha ez az adósságelem részben vagy egészben átvállalásra kerül, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét

– legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti arányos összegéig – az

átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja, és

c) nyilatkozatát arról, hogy 2012. december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll-e.

(2) A kincstár ellenõrzi az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok hiánytalan benyújtását. A kincstár az (1) bekezdés alapján

rendelkezésére bocsátott adatokat 2013. január 18-áig településenkénti, hitelezõnkénti és a 72. § (1) és

(2) bekezdésének megfelelõ kategória szerinti bontásban továbbítja az államháztartásért felelõs miniszternek és

a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek. Az államháztartásért felelõs miniszter – a (3) bekezdés szerinti esetek

kivételével – gondoskodik a 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságelemek 2013. június 28-áig történõ átvállalásáról.

(3) Azon átvállalással érintett önkormányzat esetében, amellyel szemben 2012. december 31-én a helyi önkormányzatok

adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján adósságrendezési eljárás van folyamatban, az állam az átvállalást

az adósságrendezési eljárás lezárulta idõpontjában fennálló és esedékessé váló kölcsön- vagy hitelviszonyt

megtestesítõ adósságból és váltókibocsátásból eredõ fizetési kötelezettséget alapul véve hajtja végre. Ebben az

esetben az államháztartásért felelõs miniszter az általa külön meghatározott adatszolgáltatás alapján, az

adósságrendezési eljárás lezárultát követõ 60 napon belül gondoskodik az átvállalásról.

(4) A 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságátvállalással összefüggõ eljárásban az állam képviseletében az

államháztartásért felelõs miniszter – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – teljes jogkörrel jár el.

(5) Az államháztartásért felelõs miniszter és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter a 72. § (1) bekezdése szerinti

adósságátvállalás pontos mértékérõl legkésõbb 2013. február 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett

önkormányzattal. Az államháztartásért felelõs miniszter és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter

a megállapodásban – különösen indokolt esetben – a 73. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottaknál magasabb

átvállalási mértéket is megállapíthatnak.

(6) Az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK Zrt. útján a 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósság vagy fizetési

kötelezettség átvállalásáról az (5) bekezdés szerinti megállapodás megkötését követõen, a megállapodásban

meghatározott átvállalási mértéknek megfelelõen – a 72. § (2) bekezdése szerinti ügyletek esetén 100%-os átvállalási

mérték mellett – legkésõbb 2013. június 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett önkormányzattal és azok

hitelezõivel.

(7) A kincstár a 2013. év végéig felülvizsgálhatja, hogy az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban a 72. § (1) és

(2) bekezdése szerinti kategóriába helyesen kerültek-e az adósságelemek az átvállalással érintett önkormányzat által

besorolásra. Ha a kincstár megállapítja, hogy oda nem tartozó adósságelem került a 72. § (2) bekezdése szerinti

kategóriába, határozatban dönt az adósságelem átsorolásáról, és döntésérõl tájékoztatja az átvállalással érintett

önkormányzatot és az államháztartásért felelõs minisztert. Az átvállalással érintett önkormányzatnak a téves besorolás

miatt jogtalanul igénybevett állami adósságátvállaláshoz kötõdõ adósság és járulék összegét a kincstári határozat

kézhezvételét követõ 90 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû kamattal növelten kell

megfizetnie az állam részére. Az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK Zrt. útján a téves besorolás miatt

pótlólagosan járó, állami adósságátvállaláshoz kötõdõ adósság összegét a kincstári határozat kézhezvételét követõ 90

napon belül átvállalja.

75. § (1) A 72–74. § alkalmazásában a lakosságszámot a személyiadat- és lakcímnyilvántartás 2012. január 1-jei lakóhelyadatai

alapján kell figyelembe venni.

(2) A 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósság összegének megállapítása és a 74. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás

során a devizában denominált ügyletek esetén a 2012. december 31-én érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által

közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.

76. § (1) Az állam átvállalja a fekvõbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény 1. § 2. pontjában meghatározott átvett

vagyonba tartozó gazdasági társaságok azon a fekvõbeteg intézmény mûködtetéshez és fejlesztéshez kötõdõ, 2012.
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december 31-i, az átvállalás idõpontjában fennálló adósságának és annak az átvállalás idõpontjáig számított

járulékainak összegét, amelyhez a fekvõbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény 1. mellékletében

meghatározott egészségügyi intézmény tulajdonos és fenntartó települési önkormányzat és a fekvõbeteg

intézmények átvételét szabályozó törvény 2. mellékletében meghatározott egészségügyi intézmények által használt

vagyon tulajdonos települési önkormányzat által vállalt kezesség kapcsolódik.

(2) Az átvállalással érintett (1) bekezdés szerinti adósság a Gst. 3. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglaltaknak megfelelõ,

hitelezõ felé – kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapíron, alapuló – fennálló

tartozásokat foglalja magában.

(3) A gazdasági társaság az átvállalással érintett folyószámlahitel állományát az (1) bekezdés szerinti átvállalás érdekében

a (6) bekezdése szerinti átvállalásról szóló megállapodás elõtt legalább 15 nappal – a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal

azonos feltételekkel – mûködési vagy fejlesztési hitellé alakítja át.

(4) Az állam az átvállalással érintett adósság részét képezõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok esetében az

értékpapír lejárat elõtti visszaváltásából eredõ, a lejárt kölcsön- vagy hiteljogviszony esetén az abból származó fizetési

kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E fizetési kötelezettségét az állam az értékpapír-tulajdonostól történõ, az adott

értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkezõ hitel felvételével is

kiválthatja.

(5) Az átvállalással érintett adósságelemek tõke- és járulékösszegérõl a fekvõbeteg intézmények átvételét szabályozó

törvény 2. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szerv – elektronikus úton – 2013. január 18-áig adatot szolgáltat az

államháztartásért felelõs miniszternek. Az adatszolgáltatás mellékleteként a kijelölt szerv csatolja

a) gazdasági társaságonként a hitelezõ által az átvállalás alapját képezõ összegrõl – jogviszonyonkénti bontásban,

ezen belül megjelölve a tõke és a járulék összegét, a járulékok számításának módját, valamint e tételek adott

hitelezõre vonatkozó teljes összegét – kiállított igazolásokat,

b) az önkormányzati kezességvállalást igazoló dokumentumokat.

(6) Az államháztartásért felelõs miniszter az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján gondoskodik az

(1)–(4) bekezdés szerinti adósságelemek 2013. június 28-áig történõ átvállalásáról akként, hogy az ÁKK Zrt. útján

megállapodást köt a gazdasági társaságokkal és azok hitelezõivel.

(7) A kincstár 2013. év végéig felülvizsgálhatja, hogy az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalma megfelel-e az

(1)–(2) bekezdés elõírásainak. Ha a kincstár megállapítja, hogy oda nem tartozó adósságelemet vállalt át az állam,

határozatban dönt az átvállalt összeg államnak történõ megtérítésérõl. A fekvõbeteg intézmények átvételét

szabályozó törvény 2. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szervnek a téves besorolás miatt jogtalanul igénybevett állami

adósságátvállaláshoz kötõdõ adósság és járulék összegét a kincstári határozat kézhezvételét követõ 90 napon belül

a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû kamattal növelten kell megfizetnie az állam részére.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

77. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) az 5. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az

igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás

ellenõrzésének szabályait,

b) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási

szabályait,

c) a 10. § (7) bekezdésében meghatározott – központi költségvetési szervekre vonatkozó – befizetési kötelezettség

szabályait,

d) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelõirányzat

jogcímcsoport elõirányzata felhasználásának részletes szabályait,

e) a 35. § (3)–(4) és (7)–(8) bekezdése szerinti támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának,

ellenõrzésének részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap

a) a vízgazdálkodásért felelõs miniszter, hogy – a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, az államháztartásért

felelõs miniszter, az egészségügyért felelõs miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter

véleményének kikérésével – a 3. melléklet 2. pontja szerinti támogatás,
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b) a környezetvédelemért felelõs miniszter, hogy – a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és az

államháztartásért felelõs miniszter véleményének kikérésével – a 3. melléklet 3. pontja szerinti támogatás,

c) a közlekedésért felelõs miniszter, hogy – a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és az államháztartásért

felelõs miniszter véleményének kikérésével – a 3. melléklet 4. pontja szerinti támogatás,

d) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy – az államháztartásért felelõs miniszter véleményének

kikérésével – a 3. melléklet 6. pontja szerinti támogatás,

e) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy – a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter és az államháztartásért

felelõs miniszter egyetértésével – a 3. melléklet 8. pontja szerinti támogatás,

f) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter, hogy – az államháztartásért felelõs miniszter és a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter véleményének kikérésével – a 3. melléklet 9. pontja szerinti támogatás,

g) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy – az oktatásért felelõs miniszter, a sportpolitikáért felelõs

miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter és a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter véleményének

kikérésével – a 3. melléklet 10. pont aa)–ac) alpontja szerinti támogatások,

h) a kultúráért felelõs miniszter, hogy – a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs

miniszter véleményének kikérésével – a 3. melléklet 11. pontja szerinti támogatás,

i) a kultúráért felelõs miniszter, hogy – az államháztartásért felelõs miniszter és a helyi önkormányzatokért felelõs

miniszter egyetértésével – a 2. melléklet IV. 1. pontja és a 3. melléklet 12. pontja szerinti támogatás,

j) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy – az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével –

ja) az Áht. 33. § (1) bekezdése alapján a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben létrehozott új

elõirányzatból nyújtott támogatás és

jb) a 4. melléklet 1. III. pontja és 2–3. pontja szerinti támogatás,

k) az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter, hogy – az államháztartásért

felelõs miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter egyetértésével – a 3. melléklet 16. pontja

szerinti támogatás,

l) az oktatásért felelõs miniszter, hogy – az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével – a 35. § (1) bekezdés

b) pontjában meghatározott támogatás összegét,

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes

szabályait rendeletben állapítsa meg.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, hogy rendeletében a 6. § (5) bekezdés b)–c) pontjában

meghatározott forgalmi értéktõl kisebb értékhatárt határozzon meg.

78. § Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba, és 2016. december 31-én hatályát veszti.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

79. § (1) A települési önkormányzatoktól és intézményeiktõl a járási kormányhivatalok, a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény

szerinti állami intézményfenntartó központ és más állami intézményfenntartó szerv állományába kerülõ

köztisztviselõk, közalkalmazottak és munkavállalók 2012. december havi, 2013. januárban esedékes illetményei,

munkabérei és egyéb járandóságai, valamint azok közterhei kifizetésének kötelezettsége az átvevõ fenntartót terheli.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek után a 2012. december hónapra járó bérkompenzáció fedezete

a települési önkormányzatot nem illeti meg.

(3) Az államháztartásért felelõs miniszter gondoskodik a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások

foglalkoztatottainak a 2012. december havi, 2013. januárban esedékessé váló illetményének, munkabérének és egyéb

járandóságának, valamint ezek közterheinek 2013 januárjában a Kincstári Egységes Számla terhére való

megelõlegezésérõl.

(4) A megelõlegezett összeget 2013. február 28-áig kell annak a helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak

és 2013. január 1-jétõl az állam vagy nem állami szerv által átvett közfeladat ellátójának, illetve az ilyen közfeladatot

ellátó intézmény fenntartójának a kincstár felé megfizetnie, akire tekintettel az állam azt a (3) bekezdés alapján

megelõlegezte.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám 28377



(5) A helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás a (4) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségét a 2013.

február havi nettó finanszírozás keretében történõ levonással teljesíti. Ha a többcélú kistérségi társulás a 2013. évben

támogatásban nem részesül, a (4) bekezdésben foglaltakat a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti települési

önkormányzattal szemben kell alkalmazni.

(6) A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén – ideértve azt is, ha a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi

társulás részére 2013. február hónapban járó támogatás nem nyújt fedezetet a levonás összegére – a kincstár a meg

nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájával szemben azonnali beszedési megbízást nyújt be, felhatalmazó

nyilatkozat hiányában is.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez
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2013. évi el irányzat
I

I. ORSZÁGGY LÉS

Országgy lés Hivatala 1
21 000,31 Országgy lés hivatali szervei 

460,0M ködési költségvetés1
10 648,2Személyi juttatások1

2 736,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 191,7Dologi kiadások3

46,2Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

367,5Beruházások1
3 470,6Felújítások2

714,1Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2
5,0M ködési költségvetés1

402,0Személyi juttatások1
102,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
191,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
22,7Beruházások1

2 176,0Országgy lési rség 3
M ködési költségvetés1

1 749,3Személyi juttatások1
426,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

Fejezeti kezelés  el irányzatok 4
73,0 73,03 Az Országgy lés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

4 A Kárpát-medencei Magyar Képvisel k Fóruma 

48,0 48,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 
Alapítvány támogatása 

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 

73,0 73,01 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 

73,0 73,02 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 

73,0 73,03 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

10 190,8 10 190,89 Kossuth Lajos tér rekonstrukciója 

34 421,2465,034 886,21 -  4. cím összesen:

Közbeszerzési Hatóság 5
408,11 Közbeszerzési Hatóság 

1 023,0M ködési költségvetés1
589,2Személyi juttatások1
159,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
638,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
44,7Beruházások1

408,11 023,01 431,15. cím összesen:

Pártok támogatása 8
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 

1 055,01 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 

521,32 Magyar Szocialista Párt 
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2013. évi el irányzat
I

448,03 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 

249,24 Lehet Más a Politika 

232,65 Kereszténydemokrata Néppárt 

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 

42,84 Magyar Demokrata Fórum 

Pártalapítványok támogatása 9
611,71 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 

259,82 Táncsics Mihály Alapítvány 

211,33 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 

80,44 Ökopolisz Alapítvány 

69,45 Barankovics István Alapítvány 

28,36 Antall József Alapítvány 

3 809,88 -  9. cím összesen:

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 10
68 558,41 Közszolgálati hozzájárulás 

68 558,410. cím összesen:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 20
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

9 539,7M ködési költségvetés1
5 689,4Személyi juttatások1
1 417,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 024,1Dologi kiadások3

251,3Egyéb m ködési célú kiadások5
99,3Felhalmozási költségvetés2

228,0Beruházások1
28,8Egyéb felhalmozási kiadások3

9 639,09 639,020. cím összesen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21
477,01 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

M ködési költségvetés1
296,4Személyi juttatások1

79,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
80,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások1

477,0477,021. cím összesen:

Egyenl  Bánásmód Hatóság 22
210,01 Egyenl  Bánásmód Hatóság 

3,0M ködési költségvetés1
122,3Személyi juttatások1

33,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
57,7Dologi kiadások3

210,03,0213,022. cím összesen:
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2013. évi el irányzat
I

35 516,311 130,0119 014,5I. fejezet összesen:

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 315,5Köztársasági Elnöki Hivatal 1
M ködési költségvetés1

659,9Személyi juttatások1
178,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
428,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
44,4Beruházások1

3,0Felújítások2
2,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 2
2 Célel irányzatok 

395,7 395,71 Állami kitüntetések 

73,0 73,02 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

251,2 251,23 Államf i Protokoll kiadásai 

2 035,42 035,4II. fejezet összesen:

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 773,8Alkotmánybíróság 1
M ködési költségvetés1

1 083,7Személyi juttatások1
300,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
306,2Dologi kiadások3

23,8Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

60,0Beruházások1

1 773,81 773,8III. fejezet összesen:

IV. ALAPVET  JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 138,2Alapvet  Jogok Biztosának Hivatala 1
M ködési költségvetés1

745,1Személyi juttatások1
201,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
188,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
3,1Beruházások1

1 138,21 138,2IV. fejezet összesen:

V. ÁLLAMI SZÁMVEV SZÉK

7 660,8Állami Számvev szék 1
18,0M ködési költségvetés1

5 017,4Személyi juttatások1
1 340,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 107,6Dologi kiadások3
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V

2,0Felhalmozási költségvetés2
173,0Beruházások1

41,9Felújítások2

7 660,820,07 680,8V. fejezet összesen:

VI. BÍRÓSÁGOK

74 018,3Bíróságok 1
2 086,0M ködési költségvetés1

49 259,5Személyi juttatások1
12 209,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
13 812,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
772,8Beruházások1

50,0Felújítások2
2 526,0Kúria 2

172,0M ködési költségvetés1
1 988,5Személyi juttatások1

497,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
209,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
2,5Beruházások1

Fejezeti kezelés  el irányzatok 3
1 Beruházás 

6 000,0 6 000,01 Pest megyei bíróság épület rekonstrukció 

964,9 964,92 Igazságszolgáltatás beruházásai 

500,0 500,04 Új kerületi bíróság kialakítása 

84 009,22 258,086 267,2VI. fejezet összesen:

VIII. ÜGYÉSZSÉG

36 642,8Ügyészségek 1
37,0M ködési költségvetés1

24 655,6Személyi juttatások1
6 470,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 179,7Dologi kiadások3

5,0Egyéb m ködési célú kiadások5
51,0Felhalmozási költségvetés2

1 334,0Beruházások1
30,0Felújítások2
56,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 3
42,0 42,03 EU tagságból ered  feladatok 

30,0 30,04 Joger sen megállapított kártérítések célel irányzata 

36 714,888,036 802,8VIII. fejezet összesen:

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A helyi önkormányzatok általános m ködésének és ágazati 
feladatainak támogatása 

1
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IX

118 012,91 A helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 

163 371,42 A települési önkormányzatok egyes köznevelési és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

214 229,83 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása 

28 992,04 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

57 715,8Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 
el irányzatok 

2

46 093,0A helyi önkormányzatok kiegészít  támogatásai 3
35,0Címzett és céltámogatások 4

8 000,0Vis maior támogatás 5

636 449,9IX. fejezet összesen:

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM

7 915,4Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1
516,0M ködési költségvetés1

5 664,2Személyi juttatások1
1 458,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 269,9Dologi kiadások3

6,0Egyéb m ködési célú kiadások5
3,0Felhalmozási költségvetés2

32,5Beruházások1
3,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2
4 185,0M ködési költségvetés1

1 314,3Személyi juttatások1
339,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 913,2Dologi kiadások3
133,5Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
454,0Beruházások1

30,5Felújítások2
20 018,5Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala 
5

8 923,6M ködési költségvetés1
2 384,6Személyi juttatások1

577,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
23 506,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
2 387,3Beruházások1

86,6Felújítások2
123 901,1F városi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 8

34 463,6M ködési költségvetés1
101 241,2Személyi juttatások1

27 064,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
29 339,0Dologi kiadások3

2,5Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

494,6Beruházások1
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X

221,3Felújítások2
1,9Egyéb felhalmozási kiadások3

1 323,2Kutatóintézetek 9
1 414,3M ködési költségvetés1

1 292,7Személyi juttatások1
356,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
898,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
190,0Beruházások1

3 669,8Balassi Intézet 12
790,5M ködési költségvetés1

2 330,8Személyi juttatások1
510,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 365,8Dologi kiadások3
220,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Felhalmozási költségvetés2
33,5Beruházások1

1 962,7Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 15
904,8M ködési költségvetés1

1 011,7Személyi juttatások1
163,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
784,2Dologi kiadások3
669,8Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
238,6Beruházások1

3 186,8Nemzeti Közszolgálati Egyetem 17
1 831,2M ködési költségvetés1

2 612,0Személyi juttatások1
652,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 551,7Dologi kiadások3
146,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4

10,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

45,0Beruházások1
Fejezeti kezelés  el irányzatok 20

2 Célel irányzatok 

1 073,2 1 073,21 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása 

510,0 510,07 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
támogatása 

50,0 50,010 Közép-kelet európai regionális együttm ködés 2013 

120,0 120,017 A büntet eljárásról szóló törvény alapján megállapított 
kártalanítás 

115,0 115,018 Jogi segítségnyújtás 

50,0 50,019 Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat 

100,0 100,020 B ncselekmények áldozatainak kárenyhítése 

22,0 22,027 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 

81,0 81,031 Id közi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

3 400,0 3 400,041 Ludovika Campus 
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X

200,0 200,043 Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel 

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

100,0 100,02 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segít  
Szolgálata 

126,9 126,94 Európai Területi Társulások támogatása 

36,0 36,07 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány m ködéséhez és 
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 

210,0 210,021 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány támogatása 

220,0 220,022 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgy jtemény 
Közalapítvány 

150,0 150,023 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 

3 539,4 3 539,43 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 

18 325,9 18 325,911 Járási szociális feladatok ellátása 

161,8 161,825 Fejezeti általános tartalék 

190 568,753 032,0243 600,71 -  20. cím összesen:

Céltartalékok 24
89 528,72 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 

10 000,03 Különféle kifizetések 

190 568,753 032,0343 129,4X. fejezet összesen:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

4 805,2Miniszterelnökség 1
M ködési költségvetés1

2 483,2Személyi juttatások1
728,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 534,5Dologi kiadások3
44,5Egyéb m ködési célú kiadások5

12,0Felhalmozási költségvetés2
15,0Beruházások1
12,0Egyéb felhalmozási kiadások3

10 050,7Információs Hivatal 2
87,7M ködési költségvetés1

4 377,3Személyi juttatások1
1 100,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 282,0Dologi kiadások3

27,1Felhalmozási költségvetés2
335,1Beruházások1

18,4Felújítások2
51,9Egyéb felhalmozási kiadások3

1 300,0Nemzetstratégiai Kutató Intézet 3
M ködési költségvetés1

679,6Személyi juttatások1
213,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
366,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
40,0Beruházások1
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XI

340,0Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 4
80,0M ködési költségvetés1

195,3Személyi juttatások1
55,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

140,5Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

27,0Beruházások1
1,6Felújítások2

Fejezeti kezelés  el irányzatok 5
1 Célel irányzatok 

500,0 500,01 Kormányf i protokoll 

1 690,0 1 690,02 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 

1 600,0 1 600,03 Konzultációk kiadásai 

100,0 100,05 Ifjúságpolitikai célok támogatása 

75,0 75,06 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 

600,0 600,07 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával 
kapcsolatos kiadások 

50,0 50,08 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 
Alapítvány támogatása 

50,0 50,09 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 

300,0 300,010 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztet  Tanács 
tevékenységében közrem köd  szervezetek támogatása 

2 000,0 2 000,012 Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok 

864,2 864,22 Fejezeti általános tartalék 

24 325,1206,824 531,91 -  5. cím összesen:

Kormányzati Ellen rzési Hivatal 6
955,81 Kormányzati Ellen rzési Hivatal 

3,0M ködési költségvetés1
592,1Személyi juttatások1
151,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
215,0Dologi kiadások3

955,83,0958,86. cím összesen:

100 000,0Rendkívüli kormányzati intézkedések 7
400 000,0Országvédelmi Alap 8

25 280,9209,8525 490,7XI. fejezet összesen:

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

5 588,4Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 1
132,3M ködési költségvetés1

3 551,6Személyi juttatások1
961,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 197,6Dologi kiadások3
5,0Felhalmozási költségvetés2

10,0Beruházások1
5,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Szakigazgatási intézmények 2
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XII

4 999,11 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

6 058,5M ködési költségvetés1
4 558,8Személyi juttatások1
1 230,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 665,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
602,8Beruházások1

Földmérési és Távérzékelési Intézet 3
1 666,0M ködési költségvetés1

856,1Személyi juttatások1
231,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
578,7Dologi kiadások3

230,1Állami Ménesgazdaság 4
161,5M ködési költségvetés1

98,6Személyi juttatások1
26,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

245,9Dologi kiadások3
8,0Felhalmozási költségvetés2

28,5Beruházások1
11 371,0Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5

50,0M ködési költségvetés1
3 719,4Személyi juttatások1
1 004,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 505,8Dologi kiadások3
3 143,7Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
47,9Beruházások1

4 020,7Mez gazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6
1 376,2M ködési költségvetés1

3 043,4Személyi juttatások1
807,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 556,8Dologi kiadások3
11,3Felhalmozási költségvetés2

0,9Egyéb felhalmozási kiadások3
434,9Közm vel dési intézmények 7

100,0M ködési költségvetés1
347,8Személyi juttatások1

95,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
92,1Dologi kiadások3

1 480,2Agrárkutató intézetek 8
949,8M ködési költségvetés1

1 565,7Személyi juttatások1
408,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
518,7Dologi kiadások3

71,1Felhalmozási költségvetés2
7,7Beruházások1
1,0Egyéb felhalmozási kiadások3

508,8Génmeg rzési Intézmények 10
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XII

214,5M ködési költségvetés1
357,7Személyi juttatások1

83,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
270,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
12,0Beruházások1

1 000,0Nemzeti Öntözési Hivatal 11
M ködési költségvetés1

294,0Személyi juttatások1
79,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

412,6Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

214,0Beruházások1
512,3Országos Meteorológiai Szolgálat 12

1 112,0M ködési költségvetés1
786,6Személyi juttatások1
214,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
569,1Dologi kiadások3

3,0Felhalmozási költségvetés2
54,0Beruházások1

3,0Egyéb felhalmozási kiadások3
1 245,0Nemzeti Környezetügyi Intézet 13

4,4M ködési költségvetés1
782,3Személyi juttatások1
210,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
247,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
8,6Beruházások1

2 260,0Nemzeti park igazgatóságok 14
4 269,3M ködési költségvetés1

2 579,4Személyi juttatások1
705,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 780,9Dologi kiadások3
112,2Felhalmozási költségvetés2

560,2Beruházások1
10,0Felújítások2

5,4Egyéb felhalmozási kiadások3
3 624,9Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 15

3 357,9M ködési költségvetés1
4 197,7Személyi juttatások1
1 123,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 461,0Dologi kiadások3

8,0Felhalmozási költségvetés2
200,7Beruházások1

8,0Egyéb felhalmozási kiadások3
1 744,1Nemzeti Földalapkezel  Szervezet 17

M ködési költségvetés1
1 123,2Személyi juttatások1
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2013. évi el irányzat
XII

297,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
245,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
77,6Beruházások1

172,3Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézet 

18

281,7M ködési költségvetés1
153,8Személyi juttatások1

45,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
254,7Dologi kiadások3

636,8Agrárgazdasági Kutató Intézet 19
99,2M ködési költségvetés1

462,0Személyi juttatások1
132,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
142,0Dologi kiadások3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 20
1 Beruházás 

10,0 10,05 Regionális viziközm  rendszerek állami kötelezettségei és a 
pályázati fejlesztéséhez szükséges öner  

10,0 10,09 Balatoni regionális víziközm -hálózat fejlesztése 

27,4 27,419 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 

54,8 54,820 Ivóvíz-min ség javító program 

2 Környezetvédelmi célel irányzatok 

2 094,2 2 094,29 Természetvédelmi kártalanítás 

23,5 23,510 Természetvédelmi pályázatok támogatása 

12 747,2 12 747,211 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 

1 200,0 1 200,013 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség m ködési támogatása 

108,0 108,014 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program megvalósításában 

72,0 72,021 Kisméret  szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével 
kapcsolatos kiadások 

3 Agrár célel irányzatok 

138,2 138,22 Agrárkutatás támogatása 

10,1 10,13 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

65,7 65,74 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 

1 940,0 1 940,05 Tanyafejlesztési Program 

1 000,0 1 000,06 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása 

150,0 150,08 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési 
programok megvalósításában 

71,1 71,110 Parlagf  elleni közérdek  védekezés végrehajtásának támogatása 

2 000,0 2 000,013 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 

52,6 52,616 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak 
támogatása 

125,1 125,119 Állami génmeg rzési feladatok támogatása 

250,0 250,020 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

1 258,6 1 258,625 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 

4 Uniós programok kiegészít  támogatása 

601,8 601,86 Méhészeti Nemzeti Program 

1 500,0 1 500,07 Igyál tejet program 

2 200,0 2 200,08 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 
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2013. évi el irányzat
XII

1 180,0 1 180,09 Egyes állatbetegségek megel zésének és felszámolásának 
támogatása 

1 560,0 1 560,010 Uniós Programok ÁFA fedezete 

1 211,0 1 211,011 Iskolagyümölcs program 

5 Nemzeti támogatások 

815,7 815,73 Állattenyésztési feladatok 

2 600,0 2 600,04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 

101,6 101,65 Vadgazdálkodás támogatása 

6 Nemzeti Erd program 

193,9 193,93 Erd felújítás 

238,8 238,84 Erd telepítés, erd szerkezet-átalakítás, fásítás 

61,4 61,47 Fejlesztési típusú támogatások 

48 995,0 48 995,08 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 

4 000,08 000,0 4 000,010 Nemzeti agrár kárenyhítés 

35,0 35,011 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 

1 000,0 1 000,06 Állat- és növénykártalanítás 

7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 

300,0 300,01 Uniós programok árfolyam-különbözete 

1 000,0 1 000,02 Egyéb EU által nem térített kiadások 

11 Vidékfejlesztési és halászati programok 

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 

61 873,987 172,1 25 298,21 I. tengely: A mez gazdaság és erdészeti ágazat 
versenyképességének javítása 

54 070,675 879,7 21 809,12 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 

28 521,339 381,3 10 860,03 III. tengely: Az életmin ség javítása a vidéki területeken és a 
diverzifikáció ösztönzése 

7 343,29 473,7 2 130,54 IV. tengely: Leader programok 

4 215,15 700,0 1 484,95 Technikai segítségnyújtás 

3 Halászati Operatív Program 

1 386,31 848,4 462,11 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra 
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 

414,3552,4 138,12 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 

84,0112,0 28,03 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 

100,0 100,013 Peres ügyek 

130,4 130,414 Fejezeti általános tartalék 

193 272,6181 960,6375 233,2XII. fejezet összesen:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1
4 778,91 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

25,0M ködési költségvetés1
3 362,6Személyi juttatások1

888,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
500,0Dologi kiadások3

17,1Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1,0Beruházások1
35,0Felújítások2

12 119,82 Egyéb HM szervezetek 
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2013. évi el irányzat
XIII

659,6M ködési költségvetés1
4 224,0Személyi juttatások1
1 054,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 029,9Dologi kiadások3

470,6Egyéb m ködési célú kiadások5
100,0Felhalmozási költségvetés2

100,0Egyéb felhalmozási kiadások3
63 071,93 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 

850,0M ködési költségvetés1
2 175,3Személyi juttatások1

420,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
60 088,9Dologi kiadások3

6,8Egyéb m ködési célú kiadások5
750,0Felhalmozási költségvetés2

166,2Beruházások1
864,7Felújítások2
950,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Magyar Honvédség 2
20 559,21 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 

200,0M ködési költségvetés1
14 315,7Személyi juttatások1

3 540,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 862,4Dologi kiadások3

40,3Egyéb m ködési célú kiadások5
200,0Felhalmozási költségvetés2

200,0Egyéb felhalmozási kiadások3
92 618,02 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 

4 695,2M ködési költségvetés1
51 199,6Személyi juttatások1
12 252,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
28 395,9Dologi kiadások3

270,5Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3 451,2Beruházások1
1 623,9Felújítások2

120,0Egyéb felhalmozási kiadások3
10 157,9Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3

150,0M ködési költségvetés1
5 840,0Személyi juttatások1
1 428,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 976,7Dologi kiadások3

14,8Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

48,0Beruházások1
4 311,0MH Honvédkórház 6

16 400,0M ködési költségvetés1
11 649,3Személyi juttatások1

2 944,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
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XIII

6 082,7Dologi kiadások3
30,8Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
3,9Beruházások1

Fejezeti kezelés  el irányzatok 8
2 Ágazati célel irányzatok 

100,0 100,01 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerül  készenléti 
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és 
DCM) 

3 Honvédelem érdekében tevékenyked  civil szervezetek 
támogatása 

27,0 27,06 Honvédelem érdekében tevékenyked  civil szervezetek pályázati 
támogatása 

140,5 140,519 Honvédelem érdekében tevékenyked  civil szervezetek 
támogatása 

1 265,0 1 265,05 Nonprofit korlátolt felel sség  társaságok támogatása 

3 284,1 3 284,125 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 

39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 

53,7 53,72 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 
támogatása 

40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jelleg  befizetések 

4 400,0 4 400,01 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 

430,0 430,02 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi 
alapjaihoz 

21,0 21,041 Nemzetközi egyezményekben el írt kötelezettségek alapján 
kötend  közoktatási megállapodás feladatai 

217 338,024 029,8241 367,8XIII. fejezet összesen:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

3 915,1Belügyminisztérium igazgatása 1
25,5M ködési költségvetés1

2 435,5Személyi juttatások1
566,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
895,5Dologi kiadások3

8,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

34,7Beruházások1
3 525,8Nemzeti Védelmi Szolgálat 2

M ködési költségvetés1
2 415,8Személyi juttatások1

630,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
448,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
30,9Beruházások1

13 410,5Terrorelhárítási Központ 4
123,0M ködési költségvetés1

7 030,6Személyi juttatások1
1 893,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 038,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
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XIV

2 170,7Beruházások1
400,0Felújítások2

46 766,1Büntetés-végrehajtás 5
2 607,6M ködési költségvetés1

24 992,0Személyi juttatások1
5 645,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

18 259,8Dologi kiadások3
2,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
2,0Egyéb m ködési célú kiadások5

108,0Felhalmozási költségvetés2
309,2Beruházások1
157,7Felújítások2
113,0Egyéb felhalmozási kiadások3

440,1BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési F igazgatóság 6
M ködési költségvetés1

267,3Személyi juttatások1
66,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

106,2Dologi kiadások3
231 244,2Rend rség 7

4 509,6M ködési költségvetés1
155 431,3Személyi juttatások1

39 790,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
38 663,2Dologi kiadások3

811,2Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

366,0Beruházások1
587,0Felújítások2
105,0Egyéb felhalmozási kiadások3

6 983,8Alkotmányvédelmi Hivatal 8
27,4M ködési költségvetés1

4 789,8Személyi juttatások1
1 304,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

861,0Dologi kiadások3
0,3Egyéb m ködési célú kiadások5

20,0Felhalmozási költségvetés2
55,5Beruházások1
20,0Egyéb felhalmozási kiadások3

15 321,7Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9
147,6M ködési költségvetés1

9 292,9Személyi juttatások1
2 417,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 232,8Dologi kiadások3

0,4Egyéb m ködési célú kiadások5
23,0Felhalmozási költségvetés2

1 505,0Beruházások1
43,9Egyéb felhalmozási kiadások3

196,1Szervezett B nözés Elleni Koordinációs Központ 10
M ködési költségvetés1
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XIV

86,6Személyi juttatások1
25,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
64,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
19,6Beruházások1

51 524,6Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság 12
1 621,5M ködési költségvetés1

34 413,2Személyi juttatások1
9 110,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 351,4Dologi kiadások3

18,4Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3 628,2Beruházások1
606,7Felújítások2

18,0Egyéb felhalmozási kiadások3
6 350,0Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 13

104,4M ködési költségvetés1
2 925,4Személyi juttatások1

797,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 496,8Dologi kiadások3

78,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
90,0Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
66,7Beruházások1

536,3Nemzetközi Oktatási Központ 15
414,5M ködési költségvetés1

309,6Személyi juttatások1
90,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

537,7Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

5,0Beruházások1
8,0Felújítások2

13 499,0Vízügyi Igazgatóságok 17
2 929,9M ködési költségvetés1

8 495,6Személyi juttatások1
2 316,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 813,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
803,5Beruházások1

Fejezeti kezelés  el irányzatok 20
1 Ágazati célfeladatok 

100,3100,32 Energia-racionalizálás 

410,0610,0 200,027 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások 

50,0 50,031 Területrendezési feladatok 

495,0 495,046 Építésügyi feladatok 

150,0 150,047 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás 
M ködtetése 

260,0 260,050 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 
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XIV

1 495,1 1 495,151 Vízügyi feladatok támogatása 

2 Alapítványok és társadalmi önszervez dések támogatása 

1 Alapítványok támogatása 

180,0 180,01 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 

2 Társadalmi önszervez dések támogatása 

700,0 700,03 Országos Polgár r Szövetség 

120,0 120,05 Önkéntes t zoltóegyesületek támogatása 

144,5 144,511 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 

9 Szolidaritási programok 

341,3489,3 148,01 Európai Menekültügyi Alap 

539,1769,6 230,52 Integrációs Alap 

342,5487,5 145,03 Visszatérési Alap 

2 811,33 998,4 1 187,14 Küls  Határok Alap 

279,6354,2 74,65 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 

45,0 45,06 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 

2 000,0 2 000,010 Önkormányzati t zoltóságok normatív támogatása 

250,0 250,011 Duna M vész Együttesek támogatása 

1 122,9 1 122,915 Nyomon követ  rendszer bevezetése, üzemeltetése 

1 102,0 1 102,016 Új büntetés-végrehajtási objektum m ködtetése 

403 813,017 486,1421 299,1XIV. fejezet összesen:

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

6 810,5Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 1
700,9M ködési költségvetés1

5 095,9Személyi juttatások1
1 362,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

937,4Dologi kiadások3
72,3Egyéb m ködési célú kiadások5

38,3Felhalmozási költségvetés2
42,9Beruházások1
38,3Egyéb felhalmozási kiadások3

1 274,0Nemzeti Innovációs Hivatal 2
10,0M ködési költségvetés1

658,6Személyi juttatások1
177,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
442,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,0Beruházások1

332,9Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 3
1 590,3M ködési költségvetés1

1 047,7Személyi juttatások1
264,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
501,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
80,0Beruházások1
30,0Felújítások2

3 746,6Nemzeti Munkaügyi Hivatal 4
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XV

919,7M ködési költségvetés1
1 798,1Személyi juttatások1

484,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 007,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
373,1Beruházások1

2,8Felújítások2
16 935,2Magyar Államkincstár 8

6 182,8M ködési költségvetés1
12 518,2Személyi juttatások1

3 537,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 621,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
1 035,0Beruházások1

383,7Felújítások2
21,8Egyéb felhalmozási kiadások3

1 167,3Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 9
M ködési költségvetés1

630,0Személyi juttatások1
170,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
265,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
102,2Beruházások1

861,2Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 14
18,8M ködési költségvetés1

548,1Személyi juttatások1
148,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
163,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások1
10,0Felújítások2

379,7Európai Támogatásokat Auditáló F igazgatóság 16
M ködési költségvetés1

280,8Személyi juttatások1
78,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
20,0Dologi kiadások3

2 123,5Nemzeti Külgazdasági Hivatal 17
157,2M ködési költségvetés1

976,2Személyi juttatások1
263,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
898,3Dologi kiadások3

82,9Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

40,0Beruházások1
20,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 25
2 Ágazati célel irányzatok 

5 Kárrendezési célel irányzat 
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2013. évi el irányzat
XV

410,0 410,01 Függ  kár kifizetés 

3 550,0 3 550,02 Járadék kifizetés 

40,0 40,03 T késítésre kifizetés 

712,0 712,051 Nemzetközi befektetéseket támogató célel irányzat 

4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok 

21,0 21,03 Állami Támogatású Bérlakás Program 

6 Kutatási és technológia feladatok 

734,2 734,24 Európai Innovációs és Technológiai Intézet m ködésének 
támogatása 

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 

1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 

360,0 360,01 Megyei (f városi) kereskedelmi és iparkamarák mellett m köd  
békéltet  testületek támogatása 

81,0 81,02 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 

63,0 63,05 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 

30 Egyéb fejezeti kezelés  el irányzatok 

13,7 13,71 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi 
törvény alapján 

2 163,2 2 163,22 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefügg  
feladatok 

18,1 18,13 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási 
ágazati feladatok 

412,0 412,09 Nemzetgazdasági programok 

4 678,0 4 678,010 Szervezetátalakítási alap 

50,0 50,011 ClusterCOOP program támogatása 

350,0 350,012 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 

3 150,0 3 150,037 Keresked ház 

3 063,2 3 063,238 Keleti kapcsolatok b vítése 

204,0 204,039 Teljesítésigazolási Szakért i Szerv m ködési támogatása 

350,6 350,643 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 

400,0 400,044 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 

500,0 500,046 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

585,2 585,247 Kötött segélyhitelezés 

55 540,19 618,065 158,1XV. fejezet összesen:

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

129 763,8Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 1
2 304,8M ködési költségvetés1

70 369,8Személyi juttatások1
18 386,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
34 020,1Dologi kiadások3

35,1Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

8 562,7Beruházások1
560,0Felújítások2
134,4Egyéb felhalmozási kiadások3

7 725,8B nügyi F igazgatóság 2
20,0M ködési költségvetés1

5 058,5Személyi juttatások1
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XVI

1 294,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 392,5Dologi kiadások3

1 997,0Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 3
250,9M ködési költségvetés1

1 264,6Személyi juttatások1
322,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
661,1Dologi kiadások3

139 486,62 575,7142 062,3XVI. fejezet összesen:

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

6 823,8Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 1
338,7M ködési költségvetés1

3 650,9Személyi juttatások1
963,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 548,5Dologi kiadások3
11,0Felhalmozási költségvetés2

11,0Egyéb felhalmozási kiadások3
835,9Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 3

713,3M ködési költségvetés1
324,0Személyi juttatások1

82,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 142,3Dologi kiadások3

17,2Országos Atomenergia Hivatal 4
2 573,3M ködési költségvetés1

680,3Személyi juttatások1
185,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 691,0Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

34,1Beruházások1
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 5

2 277,5M ködési költségvetés1
766,4Személyi juttatások1
200,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 075,1Dologi kiadások3
235,7Egyéb m ködési célú kiadások5

Magyar Energia Hivatal 6
4 732,0M ködési költségvetés1

1 275,4Személyi juttatások1
326,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

3 094,2Dologi kiadások3
15,0Egyéb m ködési célú kiadások5

2,5Felhalmozási költségvetés2
15,0Beruházások1

2,0Felújítások2
6,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Nemzeti Közlekedési Hatóság 7
28 944,8M ködési költségvetés1
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XVII

2 973,9Személyi juttatások1
744,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

24 099,5Dologi kiadások3
0,2Egyéb m ködési célú kiadások5

25,5Felhalmozási költségvetés2
1 042,2Beruházások1

100,0Felújítások2
10,0Egyéb felhalmozási kiadások3

184,2Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 8
58 635,1M ködési költségvetés1

931,6Személyi juttatások1
253,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

52 849,6Dologi kiadások3
4 274,0Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
86,0Beruházások1

424,2Egyéb felhalmozási kiadások3
470,2Közlekedésbiztonsági Szervezet 10

M ködési költségvetés1
257,8Személyi juttatások1

71,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
133,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
7,2Beruházások1

445,2Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 11
10,0M ködési költségvetés1

322,1Személyi juttatások1
81,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
41,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások1

7 983,7Közbeszerzési és Ellátási F igazgatóság 12
1 706,2M ködési költségvetés1

1 866,8Személyi juttatások1
547,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

6 672,4Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

448,5Beruházások1
150,0Felújítások2

5,0Egyéb felhalmozási kiadások3
622,3Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 14

313,6M ködési költségvetés1
553,6Személyi juttatások1
144,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
238,3Dologi kiadások3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 20
31 Kiemelt célú beruházások támogatása 

310,0 310,02 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 
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XVII

1 572,0 1 572,03 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat  fejlesztés 

5 814,0 5 814,06 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 

32 Közlekedési ágazati programok 

466,5 466,51 A közösségi közlekedés összehangolása 

195,92 008,6 1 812,75 TEN-T projektek 

0,1 0,16 Belvízi hajózási alapprogram 

50,0 50,08 Gy ri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs 
intézkedések 

1 500,01 861,6 361,611 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 

175,0175,012 Közúti közlekedéssel összefügg  környezetvédelmi feladatok 

33 Hazai fejlesztési programok 

13 470,8 13 470,81 Beruházás ösztönzési célel irányzat 

12 498,6 12 498,62 Turisztikai célel irányzat 

2 036,0 2 036,03 Gazdaságfejlesztést szolgáló célel irányzat 

1 525,7 1 525,74 Területfejlesztési célel irányzat 

3 144,7 3 144,75 Agrármarketing célel irányzat 

34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai 
rendszerek 

20 007,6 20 007,61 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 

95,6 95,62 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 

35 Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 

370,0 370,01 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 

50,0 50,02 Energetikai célú feladatok 

1 018,9 1 018,93 Épületenergetikai és energiahatékonysági célel irányzat 

5 200,0 5 200,04 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 

36 PPP-programok 

103 200,0 103 200,01 Autópálya rendelkezésre állási díj 

21 102,0 21 102,02 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 

37 Közrem köd  szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 

255,0 255,03 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 

262,0 262,04 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 

38 Egyéb feladatok 

312,3 312,31 Nemzetközi tagdíjak 

117,0 117,02 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

1 540,0 1 540,03 Kormányzati szakpolitikai feladatok 

612,4 612,44 "Friends of Hungary" Alapítvány m ködtetése 

214 588,0102 154,4316 742,41 -  20. cím összesen:

Vállalkozások folyó támogatása 21
1 Egyedi támogatások, ellentételezések 

1 000,02 Bányabezárás 

190 492,23 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

70 000,04 A vasúti pályahálózat m ködtetésének költségtérítése 

75 000,0Elektronikus útdíj 22
55,0K-600 hírrendszer m ködtetésére 24

800,0Peres ügyek 25

214 588,0177 154,4579 089,6XVII. fejezet összesen:
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XVIII

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

6 040,0Külügyminisztérium központi igazgatása 1
209,3M ködési költségvetés1

3 649,6Személyi juttatások1
968,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 475,8Dologi kiadások3
55,3Egyéb m ködési célú kiadások5

56,0Felhalmozási költségvetés2
100,0Beruházások1

56,0Egyéb felhalmozási kiadások3
35 313,6Külképviseletek igazgatása 2

6 376,6M ködési költségvetés1
20 854,0Személyi juttatások1

5 629,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
14 206,3Dologi kiadások3

112,6Felhalmozási költségvetés2
1 000,5Beruházások1

112,6Egyéb felhalmozási kiadások3
154,2Magyar Külügyi Intézet 3

2,0M ködési költségvetés1
73,4Személyi juttatások1
21,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
51,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások1

Fejezeti kezelés  el irányzatok 5
6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

7 166,7 7 166,71 Nemzetközi tagdíjak és kötelez  jelleg , önkéntes hozzájárulások 

6 073,3 6 073,32 Európai uniós befizetések 

14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 

105,3 105,31 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 

25,0 25,02 Egyéb civil szervezetek támogatása 

10,0 10,05 Népirtás Megel zési Központ támogatása 

5,0 5,06 Külföldi magyar emlékek meg rzése 

6,0 6,08 Kisebbségpolitikai célok támogatása 

391,5391,9 0,417 EU utazási költségtérítések 

110,0 110,018 Közép-európai elnökségi feladatok 

22 Nemzetközi fejlesztési együttm ködés és humanitárius segélyezés 

150,0 150,01 Nemzetközi Fejlesztési Együttm ködés 

10,0 10,02 Humanitárius segélyezés 

55 169,57 148,062 317,5XVIII. fejezet összesen:

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

1 581,2Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1
7 645,2M ködési költségvetés1

6 009,2Személyi juttatások1
1 422,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
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2013. évi el irányzat
XIX

1 482,8Dologi kiadások3
12,0Egyéb m ködési célú kiadások5

1,0Felhalmozási költségvetés2
271,2Beruházások1

23,7Felújítások2
6,5Egyéb felhalmozási kiadások3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 2
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 

125 222,3137 984,7 12 762,41 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 

258 820,1320 591,3 61 771,22 Közlekedés Operatív Program 

217 663,5227 795,8 10 132,33 Társadalmi Megújulás Operatív Program 

16 279,616 279,68 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap 

122 689,1124 765,0 2 075,914 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

243 462,9264 573,7 21 110,819 Környezet és Energia Operatív Program 

6 712,67 454,7 742,120 Államreform Operatív Program 

16 480,119 388,3 2 908,221 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 

11 501,614 388,9 2 887,322 Végrehajtás Operatív Program 

17 202,217 255,7 53,523 Nyugat-dunántúli Operatív Program 

20 447,320 447,324 Közép-dunántúli Operatív Program 

22 885,723 314,9 429,225 Dél-dunántúli Operatív Program 

26 466,527 206,5 740,026 Dél-alföldi Operatív Program 

44 071,346 826,5 2 755,227 Észak-alföldi Operatív Program 

37 482,339 913,0 2 430,728 Észak-magyarországi Operatív Program 

44 895,246 264,6 1 369,429 Közép-magyarországi Operatív Program 

5 Területi Együttm ködés 

1 Európai Területi Együttm ködés 

6 092,37 167,4 1 075,11 ETE HU-SK 

9 037,910 632,8 1 594,92 ETE HU-RO 

2 094,42 615,3 520,93 ETE HU-SER 

2 392,62 966,3 573,74 ETE HU-CRO 

6 740,77 381,4 640,75 ETE SEES 

401,5548,2 146,76 ETE AU-HU 

291,2417,0 125,87 ETE SLO-HU 

345,6453,9 108,38 ETE CES 

173,4251,3 77,99 INTERREG IVC 

3 001,93 531,6 529,710 ENPI HU-SK-RO-UA együttm ködési program 

12,0 12,02 INTERACT 2007-2013 

6 Egyéb uniós el irányzatok 

11 529,213 594,2 2 065,03 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 

3 663,24 278,5 615,36 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-
2014 

7 Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok 

374,5 374,51 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 
segítségnyújtás 

1 250,0 1 250,02 Közrem köd i intézményrendszer támogatása 

9 910,2 9 910,28 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáter  támogatása 

3 548,3 3 548,311 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 

100,0 100,012 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása 
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XIX

4 146,4 4 146,48 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 

151 164,81 285 692,41 436 857,2XIX. fejezet összesen:

XX. EMBERI ER FORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

9 905,9Emberi Er források Minisztériuma igazgatása 1
8,0M ködési költségvetés1

5 598,0Személyi juttatások1
1 489,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 805,2Dologi kiadások3

3,5Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

16,1Beruházások1
1,5Felújítások2

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 2
1 849,31 Állami szociális intézetek 

277,1M ködési költségvetés1
1 263,3Személyi juttatások1

339,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
469,3Dologi kiadások3

5,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

48,9Beruházások1
3 520,42 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 

183,5M ködési költségvetés1
2 220,7Személyi juttatások1

597,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
747,5Dologi kiadások3

78,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

59,8Beruházások1
66 197,73 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 

irányítás intézményei 
23 673,1M ködési költségvetés1

54 724,8Személyi juttatások1
14 611,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
19 172,7Dologi kiadások3

1 021,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
340,4Egyéb m ködési célú kiadások5

2 499,04 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

166,0M ködési költségvetés1
1 432,7Személyi juttatások1

374,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
782,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
73,3Beruházások1

2,3Felújítások2
979,75 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

111,4M ködési költségvetés1
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XX

611,4Személyi juttatások1
163,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
312,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
3,4Beruházások1
0,4Felújítások2

3 098,3Egyéb kulturális intézmények 4
1 930,6M ködési költségvetés1

2 183,7Személyi juttatások1
611,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 069,4Dologi kiadások3
133,0Egyéb m ködési célú kiadások5

47,7Felhalmozási költségvetés2
60,1Beruházások1
18,0Felújítások2

1,2Egyéb felhalmozási kiadások3
123 549,9Egyetemek, f iskolák 5

250 171,9M ködési költségvetés1
168 147,6Személyi juttatások1

47 758,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
119 358,7Dologi kiadások3

28 423,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
3 198,7Egyéb m ködési célú kiadások5

33 139,6Felhalmozási költségvetés2
31 425,6Beruházások1

8 323,1Felújítások2
226,1Egyéb felhalmozási kiadások3

3 423,3Egyéb oktatási intézmények 6
1 846,0M ködési költségvetés1

1 821,0Személyi juttatások1
497,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 943,0Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

8,0Beruházások1
5 204,5Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 7

252,0M ködési költségvetés1
4 342,5Személyi juttatások1

971,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
118,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
23,6Beruházások1

901,8Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat 
ellátó intézmények 

8

122,3M ködési költségvetés1
445,7Személyi juttatások1
114,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
274,3Dologi kiadások3

212,7Felhalmozási költségvetés2
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XX

82,8Beruházások1
38,1Felújítások2

281,0Egyéb felhalmozási kiadások3
945,4Türr István Képz  és Kutató Intézet 9

3 483,8M ködési költségvetés1
1 575,3Személyi juttatások1

424,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 311,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
116,7Beruházások1

2,0Felújítások2
Gyógyító-megel z  ellátás szakintézetei 10

4 244,51 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min ség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet 

8 304,9M ködési költségvetés1
4 466,5Személyi juttatások1
1 097,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 845,8Dologi kiadások3
2 700,9Egyéb m ködési célú kiadások5

10,0Felhalmozási költségvetés2
2 038,6Beruházások1

400,0Felújítások2
10,0Egyéb felhalmozási kiadások3

586,22 Gyógyító-megel z  ellátás intézetei 

359 395,6M ködési költségvetés1
137 739,5Személyi juttatások1

37 477,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
180 588,2Dologi kiadások3

4,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 857,8Egyéb m ködési célú kiadások5

6 345,9Felhalmozási költségvetés2
7 536,6Beruházások1

767,3Felújítások2
355,7Egyéb felhalmozási kiadások3

11 714,5Közgy jtemények 11
5 099,0M ködési költségvetés1

8 364,2Személyi juttatások1
2 308,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 925,7Dologi kiadások3

51,1Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

127,0Beruházások1
37,4Felújítások2

8 776,3M vészeti intézmények 12
2 537,0M ködési költségvetés1

5 748,8Személyi juttatások1
1 537,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 946,4Dologi kiadások3
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XX

2,2Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 028,4Beruházások1
50,0Felújítások2

Sportintézmények 13
197,01 Nemzeti Sport Intézet 

6,0M ködési költségvetés1
108,0Személyi juttatások1

28,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
32,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
35,0Beruházások1

7 380,62 Nemzeti Sportközpontok 

2 300,0M ködési költségvetés1
1 175,9Személyi juttatások1

334,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 351,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
4 819,0Beruházások1

383,0Országos Ment szolgálat 14
26 826,4M ködési költségvetés1

15 911,9Személyi juttatások1
4 472,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 710,8Dologi kiadások3

114,5Egyéb m ködési célú kiadások5
11 306,7Országos Tisztif orvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb 

népegészségügyi intézetek 
16

2 605,8M ködési költségvetés1
3 841,1Személyi juttatások1
1 009,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 697,5Dologi kiadások3

285,8Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

73,6Beruházások1
5,3Felújítások2

1 700,4Országos Vérellátó Szolgálat 17
10 753,3M ködési költségvetés1

3 858,9Személyi juttatások1
972,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

7 072,4Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

530,0Beruházások1
20,0Felújítások2

411 930,5Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 18
34 991,4M ködési költségvetés1

307 688,4Személyi juttatások1
82 987,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
56 240,0Dologi kiadások3
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XX

6,5Egyéb m ködési célú kiadások5
888,8Emberi Er forrás Támogatáskezel  19

M ködési költségvetés1
533,1Személyi juttatások1
141,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
214,7Dologi kiadások3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 20
1 Beruházás 

4 Kulturális beruházások 

1 043,0 1 043,02 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 

2 Normatív finanszírozás 

9 251,3 9 251,32 Nem állami fels oktatási intézmények támogatása 

126 915,4 126 915,43 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészít  támogatás 

3 Fels oktatási feladatok támogatása 

404,1 404,11 Fels oktatás speciális feladatai 

300,0 300,02 Lakitelek Népf iskola támogatása 

10 000,0 10 000,03 Kiválósági támogatások 

4 Közoktatási feladatok támogatása 

101,1 101,14 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 

1 010,7 1 010,75 Nemzeti Tehetség Program 

50,0 50,06 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 

80,0 80,07 Kisiskolák támogatása 

1 000,0 1 000,08 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 

5 Egyéb feladatok támogatása 

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 

668,2 668,21 Határon túli oktatási feladatok támogatása 

52,0 52,02 Határon túli kulturális feladatok támogatása 

120,8 120,819 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok 
támogatása 

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 

115,6 115,61 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 

272,7 272,72 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 

5 Kétoldalú munkatervi feladatok 

4,5 4,52 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 

8,0 8,02 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 

9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 

6 EU tagságból ered  együttm ködések 

10,0 10,02 EU tagságból ered  kulturális együttm ködések 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 

200,0 200,01 Filmszakmai támogatások 

210,0 210,03 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 

300,0 300,016 A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok 

200,0 200,017 Liszt Ferenc Zenem vészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti 
orgonáinak restaurálása 

800,0 800,018 Zeneakadémia m ködésének kiegészít  támogatása 

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
támogatása 
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XX

88,0 88,01 Közgy jteményi szakmai feladatok - közgy jtemények nemzeti 
értékment  programja 

132,0 132,02 Közm vel dési szakmai feladatok 

4,0 4,03 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 

100,0 100,04 Világörökségi törvényb l adódó feladatok ellátása 

30,4 30,45 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása 

13 M vészeti tevékenységek 

525,0 525,04 M vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 

1 574,7 1 574,75 El adóm vészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok  
(m ködési és m vészeti pályázatok) 

144,7 144,77 A Nemzet Színésze cím támogatása 

90,0 90,09 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 

1 423,0 1 423,010 M vészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 

310,0 310,014 A kábítószer-fogyasztás megel zésével kapcsolatos feladatok 

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 

1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai 
feladatok 

316,1 316,11 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés 

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 

130,0 130,04 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 

162,0 162,01 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai 
feladatok támogatása 

92,0 92,06 Családpolitikai Programok 

83,0 83,07 Családpolitikai célú pályázatok 

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 

1 705,0 1 705,01 Gyermekvédelmi Lakás Alap 

1 000,0 1 000,05 Súlyos fogyatékkal él k kiegészít  támogatása 

900,0 900,06 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 

561,0 561,07 GYES-en és GYED-en lév k hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

135,0 135,018 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok 
ellátása 

19 Szociális célú humánszolgáltatások 

60 412,1 60 412,11 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 

5 953,8 5 953,84 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelz rendszeres 
házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont 
finanszírozása 

20 Társadalmi kohéziót er sít  tárcaközi integrációs szociális 
programok 

167,1 167,13 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása 

121,7 121,76 Fogyatékos személyek esélyegyenl ségét el segít  programok 
támogatása 

479,5 479,58 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció 
támogatása 

450,9 450,912 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 

95,0 95,013 Autista otthonok támogatása 

22 Egészségügyi ágazati el irányzatok 

122,6 122,62 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

1 221,2 1 221,23 Légimentés eszközpark bérlésével összefügg  kiadások 

700,0 700,013 Kisforgalmú gyógyszertárak m ködtetési támogatása 

23 Sporttevékenység támogatása 
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642,4 642,44 Versenysport támogatása 

1 710,0 1 710,05 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének 
kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel 
összefügg  feladatainak támogatása 

6 Az olimpiai mozgalommal összefügg , valamint egyéb, a sport 
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 

2 344,9 2 344,91 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 

2 354,5 2 354,52 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 

183,5 183,54 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 

1 925,8 1 925,87 Utánpótlás-nevelési feladatok 

230,0 230,08 Fogyatékosok sportjának támogatása 

140,2 140,27 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 

131,4 131,49 Válogatott kerettagok emelt szint  sportegészségügyi 
vizsgálatainak támogatása 

372,0 372,023 Szabadid sport támogatása 

501,7 501,724 Diák- és hallgatói sport támogatása 

15,0 15,025 Sport népszer sítésével összefügg  kiadások 

37,2 37,228 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok m ködtetése 
és projektjei 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

864,0 864,010 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével 
összefügg  feladatainak támogatása 

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 

568,1 568,12 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, 
fenntartása 

1 579,0 1 579,03 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) 
kapcsolódó fejlesztések 

302,5 302,512 Magyar Sport Háza támogatása 

13 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció 
támogatása 

187,2 187,21 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a 
Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. m ködésének 
támogatása 

9 000,0 9 000,02 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója 

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 

1 384,0 1 384,01 Nem állami intézmények felújítása, beruházása 

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása 

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 

184,3 184,32 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelv  Egyetemért 

35,0 35,014 Autizmus Alapítvány 

200,0 200,019 Határon túli magyar fels oktatási intézmények támogatása 

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 

890,0 890,010 Egyéb kulturális alapítványok m ködési és programtámogatása 

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

829,9 829,91 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 

6 837,7 6 837,72 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 

210,9 210,93 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek m ködési támogatása 

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

13,6 13,62 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, 
egyesületek, bizottságok támogatása 

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
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115,0 115,02 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, 
egyesületek támogatása 

450,0 450,03 Területi M vel dési Intézmények Egyesülete (TEMI) 
támogatása 

30,0 30,04 Magyar Írószövetség támogatása 

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

100,1 100,11 Magyar Vöröskereszt támogatása 

30,0 30,02 Magyar Rákellenes Liga támogatása 

51,3 51,33 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
m ködési támogatása 

30,0 30,04 Magyar ILCO Szövetség támogatása 

20,0 20,05 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 

20,0 20,06 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

208,5 208,55 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási 
programok támogatása 

130,0 130,06 Értelmi Fogyatékossággal Él k és Segít ik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége 

165,0 165,07 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

160,0 160,08 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

165,0 165,09 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

19,0 19,010 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Szövetsége 

50,0 50,011 Autisták Országos Szövetsége 

20,0 20,012 Siketvakok Országos Egyesülete 

30,0 30,013 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és 
Alapítványok Országos Szövetsége 

618,7 618,721 Karítatív tevékenységet végz  szervezetek támogatása 

40,0 40,023 Dévény Anna Alapítvány 

26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

450,0 450,02 Magyar Olimpiai Bizottság 

350,0 350,031 A fert di Esterházy-kastély m ködtetésével kapcsolatos kiadások 

300,0300,035 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 

4 613,0 4 613,039 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 

720,0 720,046 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg  
bértámogatás 

35 000,4 35 000,447 Megváltozott munkaképesség  munkavállalók foglalkoztatásának 
támogatása 

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása 

25,0 25,03 Emlékpont Központ támogatása 

923,7 923,751 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása 

3 380,0 3 380,054 Nemzeti Együttm ködési Alap 

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgy jtemények, 
közm vel dési intézmények, kulturális programok) 

750,0 750,01 Egyházi közgy jtemények és közm vel dési intézmények 
támogatása 

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 

3 100,0 3 100,01 Hittanoktatás támogatása 

10 580,0 10 580,03 Egyházi alapintézmény-m ködés, SZJA rendelkezés és 
kiegészítése 

17 950,0 17 950,04 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 
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1 600,0 1 600,01 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesít  
egyházi személyek jövedelempótléka 

1 350,0 1 350,07 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 

1 200,0 1 200,08 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása 

650,0 650,09 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak 
támogatása 

1 500,0 1 500,010 Lakitelek Népf iskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 

514,9 514,956 Nemzetiségi támogatások 

57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

43,7 43,71 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 

44,9 44,92 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 

144,5 144,53 Országos Horvát Önkormányzat és Média 

214,1 214,14 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 

89,6 89,65 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 

267,2 267,26 Országos Roma Önkormányzat és Média 

47,0 47,07 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 

42,5 42,58 Országos Örmény Önkormányzat és Média 

128,0 128,09 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 

64,0 64,010 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 

78,7 78,711 Szerb Országos Önkormányzat és Média 

36,1 36,112 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 

36,2 36,213 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 

58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények támogatása 

30,8 30,81 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

12,5 12,52 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

57,5 57,53 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

125,6 125,64 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

19,7 19,75 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

78,6 78,66 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

24,6 24,67 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

7,0 7,08 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

115,8 115,89 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

43,4 43,410 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

54,7 54,711 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

7,8 7,812 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

8,0 8,013 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

59 Társadalmi felzárkózást segít  programok 

60,0 60,04 Roma kultúra támogatása 

510,0 510,05 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést el segít  
programok, szakkollégiumok 
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96,0 96,06 Felzárkózás-politika koordinációja 

2 067,1 2 067,17 Roma ösztöndíj programok 

1 038 870,9775 101,01 813 971,91 -  20. cím összesen:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 21
1 Családi támogatások 

349 015,01 Családi pótlék 

5 528,02 Anyasági támogatás 

64 750,03 Gyermekgondozási segély 

14 123,04 Gyermeknevelési támogatás 

2 459,75 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 

7 073,06 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 

7 878,37 Életkezdési támogatás 

1 702,08 Gyermektartásdíjak megel legezése 

2 Korhatár alatti ellátások 

86 630,91 Szolgálati járandóság 

196 763,82 Korhatár el tti ellátás, balettm vészeti életjáradék 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatások 

9 194,31 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése 

3 399,42 Mez gazdasági járadék 

30 721,23 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 

15 707,54 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 

4 071,45 Házastársi pótlék 

70,06 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 

550,07 Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése 

4 Különféle jogcímen adott térítések 

18 500,01 Közgyógyellátás 

5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 

1 650,04 Folyósított ellátások utáni térítés 

4 400,05 Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben 
részesül k kompenzációja 

829 587,521. cím összesen:

1 520,0Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 22

1 038 870,9775 101,02 645 079,4XX. fejezet összesen:

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

2 292,1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1
49,6M ködési költségvetés1

876,3Személyi juttatások1
228,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
585,7Dologi kiadások3
371,1Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
280,1Beruházások1

2 292,149,62 341,7XXX. fejezet összesen:
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XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

8 724,0Központi Statisztikai Hivatal 1
614,9M ködési költségvetés1

5 752,1Személyi juttatások1
1 475,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 968,0Dologi kiadások3

22,0Egyéb m ködési célú kiadások5
35,5Felhalmozási költségvetés2

101,9Beruházások1
20,0Felújítások2
35,2Egyéb felhalmozási kiadások3

178,5KSH Könyvtár 4
6,0M ködési költségvetés1

123,5Személyi juttatások1
32,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
28,7Dologi kiadások3

90,8KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5
17,4M ködési költségvetés1

74,7Személyi juttatások1
20,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
13,3Dologi kiadások3

8 993,3673,89 667,1XXXI. fejezet összesen:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

MTA Titkársága 1
1 069,91 MTA Igazgatása 

3,1M ködési költségvetés1
795,2Személyi juttatások1
203,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

74,0Dologi kiadások3
15,0Felhalmozási költségvetés2

15,0Egyéb felhalmozási kiadások3
4 713,82 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak 

21,1M ködési költségvetés1
3 935,0Személyi juttatások1

765,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
34,9Dologi kiadások3

2 380,83 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 

M ködési költségvetés1
1 895,7Személyi juttatások1

483,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1,6Dologi kiadások3

203,74 MTA Köztestületi feladatok 

M ködési költségvetés1
107,4Személyi juttatások1

16,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
76,9Dologi kiadások3
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XXXIII

3,0Egyéb m ködési célú kiadások5
145,45 MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága 

84,7M ködési költségvetés1
108,3Személyi juttatások1

29,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
91,9Dologi kiadások3

0,6Egyéb m ködési célú kiadások5
12,16 Széchenyi Irodalmi és M vészeti Akadémia 

1,5M ködési költségvetés1
9,1Személyi juttatások1
2,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2,1Dologi kiadások3

337,98 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 

M ködési költségvetés1
121,2Személyi juttatások1

19,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
197,2Dologi kiadások3

MTA Könyvtára 2
565,31 MTA Könyvtára 

154,1M ködési költségvetés1
416,0Személyi juttatások1
107,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
194,3Dologi kiadások3

76,6Felhalmozási költségvetés2
78,6Beruházások1

Kutatóközpontok, kutatóintézetek 3
14 315,71 MTA Kutatóintézetek 

14 214,0M ködési költségvetés1
14 990,0Személyi juttatások1

4 034,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 411,8Dologi kiadások3

117,0Egyéb m ködési célú kiadások5
509,2Felhalmozási költségvetés2

3 378,2Beruházások1
97,3Felújítások2
10,0Egyéb felhalmozási kiadások3

3 089,9 3 089,92 Lendület Program 

1 742,0 1 742,03 Infrastruktúra fejlesztés 

476,9 476,94 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 

898,3 898,35 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 

MTA Támogatott Kutatóhelyek 4
2 291,61 MTA Támogatott Kutatóhelyek 

15,0M ködési költségvetés1
1 740,3Személyi juttatások1

439,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
122,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,2Beruházások1
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XXXIII

400,02 Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken 

M ködési költségvetés1
160,0Személyi juttatások1

40,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
200,0Dologi kiadások3

725,3MTA Létesítménygazdálkodási Központ 5
586,0M ködési költségvetés1

331,4Személyi juttatások1
89,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

827,3Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

63,3Beruházások1
201,4MTA Jóléti intézmények 6

301,7M ködési költségvetés1
220,4Személyi juttatások1

63,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
217,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
1,0Beruházások1

363,8OTKA Iroda 7
M ködési költségvetés1

197,5Személyi juttatások1
48,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

105,0Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

13,0Beruházások1
Fejezeti kezelés  el irányzatok 8

80,9 80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai M hely Alapítvány) 

46,6 46,62 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek 
támogatása 

10,0 10,03 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 

7 686,0 7 686,04 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 

198,5 198,55 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 

447,9 447,913 Szakmai feladatok teljesítése 

723,8 723,815 Központi kezelés  felújítások 

43 127,515 982,059 109,5XXXIII. fejezet összesen:

XXXIV. MAGYAR M VÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1
1 201,61 MMA Titkárság Igazgatása 

M ködési költségvetés1
291,7Személyi juttatások1

75,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
634,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
200,0Beruházások1

767,42 MMA köztestületi feladatok 
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XXXIV

M ködési költségvetés1
467,2Személyi juttatások1
126,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
174,1Dologi kiadások3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 4
100,0 100,01 Országos m vészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek 

támogatása 
153,0 153,02 Magyar M vészetek Háza Programok 

10,0 10,03 Konferenciák, nemzetközi tagdíjak 

50,0 50,05 M vészeti könyv- és folyóirat támogatás 

50,0 50,06 Kutatási tevékenység támogatása 

110,0 110,07 Pályázati alapok 

13,0 13,08 Vigadó Galéria kiállításai 

2 455,02 455,0XXXIV. fejezet összesen:

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1
1 Devizahitelek kamatelszámolásai 

1 Nemzetközi pénzügyi szervezetekt l és külföldi pénzintézetekt l 
felvett hitelek kamatelszámolásai 

31 030,42 EBB hitelek kamatelszámolásai 

235,43 KfW hitelek kamatelszámolásai 

7 117,54 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 

1 040,66 MÁV-tól és a GySEV-t l 2002-ben átvállalt hitelek 
kamatelszámolásai 

516,67 ÁAK Rt-t l 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 

4,68 EBRD hitelek kamatelszámolásai 

23 480,79 IMF hitelek kamatelszámolásai 

31 103,310 EB hitelek kamata 

654,911 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 
(külföldi bank felé) 

1 391,012 Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek 
kamatkiadásai 

2 Belföldi devizahitelek kamata 

2 876,91 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 
(belföldi bank felé) 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 

1 Külföld felé 

274 908,01 1999-t l kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 

0,42 Amerikai kötvények kamata 

1 023,25 Devizaszámla kamatelszámolásai 

2 726,96 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények 
kamatkiadásai 

1 076,65 IMF hitelb l származó betét kamata 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2
1 Forinthitelek kamatelszámolásai 

2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 

29 412,618 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 

3 904,019 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 

1 535,120 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám 28417

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
el ir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2013. évi el irányzat
XLI

6 192,721 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek 
kamatkiadásai 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítés  államkötvények kamatelszámolásai 

62 251,4662 239,61 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 
kamatelszámolásai 

2 Nem piaci értékesítés  államkötvények kamatelszámolása 

727,51 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 

17 440,12 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények 
kamatelszámolásai 

8 986,04 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 
államkötvények kamatelszámolásai 

1 052,17 Alárendelt kölcsönt kekötvény kamatelszámolása 

1 410,03 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forintkötvények 
kamatkiadásai 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 

96 519,01 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 

31 782,22 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 

27 841,54 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3
1 Jutalékok és egyéb költségek 

1 Deviza elszámolások 

4 344,61 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 

8 316,92 Forint elszámolások 

1 500,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 

980,03 Adósságkezelés költségei 

93 244,81 252 377,5XLI. fejezet összesen:

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
320 800,01 Társasági adó 

37 400,03 Hitelintézeti járadék 

144 000,04 Pénzügyi szervezetek különadója 

39 000,05 Cégautóadó 

108 100,06 Egyszer sített vállalkozói adó 

95 000,07 Bányajáradék 

47 000,08 Játékadó 

9 Ökoadó 

17 500,01 Energiaadó 

8 500,02 Környezetterhelési díj 

33 500,010 Egyéb befizetések 

80 000,011 Energiaellátók jövedelemadója 

65 000,012 Rehabilitációs hozzájárulás 

5 000,013 Egyes ágazatokat terhel  különadó 

74 300,014 Kisadózók tételes adója 

130 200,015 Kisvállalati adó 

60 000,016 Közm adó 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2
2 953 200,01 Általános forgalmi adó 
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XLII

947 100,02 Jövedéki adó 

14 000,03 Regisztrációs adó 

44 000,04 Távközlési adó 

301 100,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 

27 500,06 Biztosítási adó 

Lakosság költségvetési befizetései 3
1 501 600,01 Személyi jövedelemadó 

180,02 Egyéb lakossági adók 

111 000,04 Lakossági illetékek 

44 100,05 Gépjárm adó 

900,06 Magánszemélyek jogviszony megsz néséhez kapcsolódó egyes 
jövedelmeinek különadója 

Egyéb költségvetési bevételek 4
1 Vegyes bevételek 

4 226,08 Egyéb vegyes bevételek 

2 206,09 Kezesség-visszatérülés 

2 Központosított bevételek 

31 826,61 Bírságbevételek 

60 000,12 Termékdíjak 

19 154,73 Egyéb központosított bevételek 

Költségvetési befizetések 5
55 120,51 Központi költségvetési szervek 

2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg  befizetések 

18 700,01 Központi költségvetési szervek 

11 500,02 Helyi önkormányzati költségvetési szervek 

100,03 Köznevelési intézmények m ködtetésével kapcsolatos 
önkormányzati befizetések 

10 000,04 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése 

Egyéb uniós bevételek 7
9 445,02 Vámbeszedési költség megtérítése 

184,23 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 

4 Uniós támogatások utólagos megtérülése 

14 012,24 Kohéziós Alap 

2 727,05 Strukturális Alapok 

T ke követelések visszatérülése 8
342,61 Kormányhitelek visszatérülése 

7 900,02 Alárendelt kölcsönt ke kötvény visszatérülése 

146,0Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 28
Lakástámogatások 29

201 500,01 Egyéb lakástámogatások 

Vállalkozások folyó támogatása 30
2 Egyéb vállalati támogatások 

1 Termelési támogatás 

225,02 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb 
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 

5,07 Egyéb megsz nt jogcímek miatt járó támogatás 

3 Normatív támogatások 

7 000,03 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

93 000,0Szociálpolitikai menetdíj támogatás 31
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XLII

Egyéb költségvetési kiadások 32
1 Vegyes kiadások 

2 500,04 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 

1,05 Szanálással kapcsolatos kiadások 

500,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 

7 Védelmi felkészítés el irányzatai 

207,01 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 

835,02 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális m ködési 
feltételeinek biztosítása 

3 900,011 Egyéb vegyes kiadások 

7 800,012 1% SZJA közcélú felhasználása 

0,519 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 

1,021 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 

1 620,022 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33
200,03 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekb l ered  fizetési 

kötelezettség 
4 360,04 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységb l ered  fizetési 

kötelezettség 
19 000,05 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteib l ered  fizetési 

kötelezettség 
2 200,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteib l 

ered  fizetési kötelezettség 
400,010 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességb l ered  

fizetési kötelezettség 
200,013 Agrárhitelekhez vállalt kezességekb l ered  fizetési kötelezettség 

2 000,014 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességb l ered  fizetési 
kötelezettség 

1 853,015 MFB Zrt. által nyújtott hitelekb l és vállalt garanciaügyletekb l 
ered  fizetési kötelezettség 

19,416 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekb l ered  fizetési 
kötelezettség 

Kormányzati rendkívüli kiadások 34
2 Pénzbeli kárpótlás 

2 173,41 Pénzbeli kárpótlás 

1 722,32 Az 1947-es párizsi békeszerz désb l ered  kárpótlás 

81,63 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 

57 186,85 Adórendszer átalakításával összefügg  pénzeszköz-átadás 

40 651,86 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg  hozzájárulás 
Ny.Alapnak 

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 

376 317,04 Járulék címen átadott pénzeszköz 

349 000,05 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott 
pénzeszköz 

162 485,88 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg  hozzájárulás 
E.Alapnak 

80 831,79 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

Nemzetközi elszámolások kiadásai 36
1 Nemzetközi tagdíjak 

725,21 IBRD alapt keemelés 

1 100,52 IBRD alapt ke értékállóságának biztosítása 
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XLII

5,23 CEB tagdíj 

31,34 Bruegel tagdíj 

10 242,65 EIB t keemelés 

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 

1 200,31 IDA alapt ke-hozzájárulás 

45,02 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 

37,43 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 

99,74 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 

40,03 Egyéb kiadások 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
34 040,61 ÁFA alapú hozzájárulás 

226 307,62 GNI alapú hozzájárulás 

14 735,13 Brit korrekció 

1 902,64 Hollandia és Svédország számára teljesítend  bruttó GNI 
csökkentés 

1,7Követeléskezelés költségei 41
Alapok támogatása 42

1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása 

10 000,01 Költségvetési támogatás 

91 542,72 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg  hozzájárulás NFA-
nak 

11 572,82 Bethlen Gábor Alap támogatása 

13 492,43 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 

12,34 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 
támogatása 

7 457 424,91 837 058,3XLII. fejezet összesen:

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1
1 Értékesítési bevételek 

2 000,01 Ingatlan értékesítésb l származó bevételek 

70,02 Egyéb eszközök értékesítésb l származó bevételek 

10 400,03 Kibocsátási egységek értékesítéséb l származó bevételek 

2 Hasznosítási bevételek 

1 Bérleti díjak 

800,03 Egyéb bérleti díj 

2 570,02 Vagyonkezel i díj 

39 590,03 Osztalékbevételek 

4 Koncessziós díjak 

1 059,61 Szerencsejáték koncessziós díj 

45 204,82 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 

500,03 Egyéb bevételek 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 2
1 Felhalmozási jelleg  kiadások 

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 

33 000,01 A Nemzeti Eszközkezel  Zrt. által végrehajtott 
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások 

8 550,02 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 

50,02 Egyéb eszközök vásárlása 
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4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményez  kiadások 

6 450,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések 

750,02 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések 

500,05 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 

1 170,07 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 

42 000,08 Elektronikus útdíjrendszer kiépítése 

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

2 900,01 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 

1 250,02 Ingatlanok rzése 

1 000,03 A Nemzeti Eszközkezel  Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, 
karbantartása 

1 650,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 

2 160,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések 

5 100,02 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 

3 550,03 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések 

3 Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhel  kiadások 

30,01 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 

200,02 Kezesi felel sségb l ered  kifizetések 

30,03 Konszernfelel sség alapján történ  kifizetések 

10 000,05 Az állam tulajdonosi felel sségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása 

1 600,06 Egyéb bírósági döntésb l ered  kiadások 

500,07 Egyéb szerz déses kötelezettségek 

8 Egyéb jogszabályból ered  kiadások 

1 900,01 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

1 Tanácsadók, értékbecsl k és jogi képvisel k díja 

750,01 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek 
kiadásai 

1 310,02 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 

300,03 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 

90,02 Eljárási költségek, perköltségek 

3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek m ködésének támogatása 

7 100,01 Az MNV Zrt. m ködésének támogatása 

500,02 Az MFB Zrt. m ködésének támogatása 

10 300,04 Átcserélhet  kötvény kamatfizetése 

2 000,05 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 

2 000,06 A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése 

1 000,07 A Nemzeti Eszközkezel  Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb 
kiadások 

4 700,05 Fejezeti tartalék 

1 000,08 ÁFA elszámolás 

102 194,4155 390,0XLIII. fejezet összesen:
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1
1 Értékesítési bevételek 

1 Ingatlan értékesítéséb l származó bevételek 

1 500,01 Term föld értékesítésb l származó bevételek 

10,03 Egyéb ingatlanok értékesítéséb l származó bevételek 

2 Hasznosítási bevételek 

11 800,01 Haszonbérleti díj 

500,03 Egyéb bevételek 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2
1 Felhalmozási jelleg  kiadások 

1 Ingatlan vásárlás 

4 000,01 Term föld vásárlás 

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 

11 000,01 Életjáradék term földért 

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

100,01 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 

300,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

300,01 Tanácsadók, értékbecsl k és jogi képvisel k díja 

25,02 Eljárási költségek, díjak 

1 000,03 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 

500,04 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 

475,05 Bírósági döntésb l ered  kiadások 

1 000,04 Fejezeti tartalék 

13 810,018 700,0XLIV. fejezet összesen:

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Aktív támogatások 1
27 000,01 Foglalkoztatási és képzési támogatások 

6 000,07 Járulékkedvezmény megtérítés 

27 500,0Szakképzési és feln ttképzési támogatások 2
Passzív kiadások 4

59 000,01 Álláskeresési ellátások 

361,94 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 

6 000,0Bérgarancia kifizetések 5
300,0M ködtetési célú kifizetések 6

153 779,8Start-munkaprogram 8
2 919,3Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret 13

EU-s el - és társfinanszírozás 14
35 000,01 TÁMOP 1.1 Munkaer piaci szolgáltatások és támogatások 

11 000,02 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönz  normatív támogatások 

16 279,63 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s 
társfinanszírozása 

39 000,0TÁMOP intézkedések bevételei 25
Egyéb bevétel 26

850,01 Területi egyéb bevétel 
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1 000,02 Központi egyéb bevétel 

800,03 Szakképzési és feln ttképzési egyéb bevétel 

54 814,6Szakképzési hozzájárulás 31
1 000,0Bérgarancia támogatás törlesztése 33

120 133,3Egészségbiztosítási és munkaer piaci járulék Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapot megillet  hányada 

35

10 000,0Költségvetési támogatás 36
91 542,7Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg  hozzájárulás 39

319 140,6345 140,61 -  39. cím összesen:

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függ , átfutó és hitellel 
kapcsolatos tételei 

50

26 000,02 Betétállomány változása 

345 140,6345 140,6LXIII. fejezet összesen:

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
11 572,83 Eseti támogatás 

Alapból nyújtott támogatások 4
4 820,01 Oktatás-nevelési támogatás 

465,32 Határtalanul! program támogatása 

216,03 Magyarság Háza program támogatása 

3 826,35 Nemzeti jelent ség  intézmények támogatása 

1 435,26 Egyéb támogatások 

810,0Alapkezel  m ködési költségei 5

11 572,811 572,8LXV. fejezet összesen:

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

3 704,91 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 

417,02 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) 
beruházási munkái és biztonságnövel  programja 

1 823,6Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
2 274,7Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának b vítése, felújítása 3

Nukleáris létesítmények leszerelésének el készítése 4
492,31 Paksi Atomer m  és KKÁT leszerelésének el készítése 

5 134,0RHK Kft. m ködése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 
üzemeltetési kiadásai 

5

1 140,8Társadalmi ellen rzési és információs társulások támogatása 6
214,2Alapkezel nek m ködési célra 7

Nukleáris létesítmények befizetései 8
19 329,41 Paksi Atomer m  Zrt. befizetése 

6,5Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 9
13 492,4Költségvetési támogatás 10

1,1Egyéb bevételek 11

32 829,415 201,51 -  11. cím összesen:
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A Központi Nukleáris Alap függ , átfutó és hitellel kapcsolatos 
tételei 

50

17 627,91 Betétállomány változása 

32 829,432 829,4LXVI. fejezet összesen:

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

3 955,8Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, meg rzésének, 
terjesztésének támogatása 

1

2 363,8Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon 
való részvétel támogatása 

2

1 706,8Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel 
támogatása 

3

425,0M vészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések 
támogatása 

4

7,0Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 5
259,6Épített örökség, épít m vészet támogatása 6

1 071,4Kultúrateremt -, közvetít , valamint egyéni és közösségi 
tevékenységek támogatása 

7

0,8Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 8
2,8Nemzetközi tagdíjak 9

907,0M ködési kiadások 10
250,0Egyéb bevételek 22

11 000,0Játékadó NKA-t megillet  része 24
50,0Kulturális adó 26

400,0Szerz i jogi törvény alapján a közös jogkezel kt l származó 
befizetések 

27

11 700,010 700,01 -  27. cím összesen:

NKA függ  és átfutó tételei 50
1 000,01 Betétállomány változása 

11 700,011 700,0LXVII. fejezet összesen:

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS 
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

4,9Rendszeres befizetés 1
12,3Költségvetési támogatás 3

17,2M ködési kiadások 6

17,217,2LXVIII. fejezet összesen:

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS 
ALAP

37 664,5Hazai innováció támogatása 1
5 984,2A nemzetközi együttm ködésben megvalósuló innováció 

támogatása 
2

10 000,0Befizetés a központi költségvetésbe 3
1 851,3Alapkezel nek átadott pénzeszköz 7

53 000,0Innovációs járulék 19
250,0Egyéb bevételek 20

2 850,0Visszterhes támogatások 22
600,0Európai Együttm köd  Államok Terve (PECS) programban való 

részvétel támogatása 
24



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám 28425

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
el ir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2013. évi el irányzat
LXIX

56 100,056 100,0LXIX. fejezet összesen:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 847 018,31 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillet  része és 

munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 

2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 

856 705,91 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 

1 405,02 Megállapodás alapján fizet k járulékai 

4 928,15 Egyszer sített foglalkoztatás utáni közteher 

15 590,010 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 

1 450,011 Korkedvezmény-biztosítási járulék 

11 000,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 

57 186,85 Adórendszer átalakításával összefügg  pénzeszköz átvétel 

40 651,86 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg  hozzájárulás Ny. 
Alapnak 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

9 500,03 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 2
1 Nyugellátások 

2 310 160,01 Öregségi nyugdíj 

3 Hozzátartozói nyugellátás 

45 950,01 Árvaellátás 

340 220,02 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszeg  méltányossági kifizetések 

500,02 Egyszeri segély 

133 684,96 Szolgálatfügg  nyugellátás 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 

4 700,02 Postaköltség 

1 250,03 Egyéb kiadások 

Vagyongazdálkodás 3
3,03,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

2 845 438,92 836 467,91 -  3. cím összesen:

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek 5
3 586,41 Központi hivatali szerv 

1 830,0M ködési költségvetés1
1 471,7Személyi juttatások1

384,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 376,4Dologi kiadások3

3,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

181,1Beruházások1
5 384,62 Igazgatási szervek 

30,0M ködési költségvetés1
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4 006,8Személyi juttatások1
1 044,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

363,4Dologi kiadások3

8 971,01 860,010 831,05. cím összesen:

8 971,02 847 298,92 847 298,9LXXI. fejezet összesen:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
565 840,82 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 

27 710,01 Egészségügyi szolgáltatási járulék 

260,02 Megállapodás alapján fizet k járulékai 

14 821,04 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 

80,05 Egyszer sített foglalkoztatás utáni közteher 

1 410,010 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 

113 791,04 Egészségügyi hozzájárulás 

3 100,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 

5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás 

376 317,06 Járulék címen átvett pénzeszköz 

349 000,07 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz 

162 485,89 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg  hozzájárulás E. 
Alapnak 

80 831,710 Tervezett pénzeszköz-átvétel 

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

610,01 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 

4 700,02 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 

1 500,03 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 

7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 

9 000,01 Szerz dések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések 

40 000,02 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

8 Nemzetközi egyezményb l ered  ellátások megtérítése 

1 400,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

2,02 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 

75,01 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással 
kapcsolatos ellen rzésekb l ered  visszafizetések 

300,02 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 

24 000,012 Baleseti adó 

21 200,013 Népegészségügyi termékadó 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

40 165,01 Terhességi-gyermekágyi segély 

2 Táppénz 

53 048,01 Táppénz 
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2013. évi el irányzat
LXXII

2 433,02 Gyermekápolási táppénz 

6 019,03 Baleseti táppénz 

3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 

1 400,01 Külföldi gyógykezelés 

450,04 Egyszeri segély 

966,04 Kártérítési járadék 

8 818,05 Baleseti járadék 

95 365,36 Gyermekgondozási díj 

349 000,07 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

3 Természetbeni ellátások 

1 Gyógyító-megel z  ellátás 

86 943,31 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 

19 768,42 Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 

23 336,93 Fogászati ellátás 

6 046,95 Betegszállítás és orvosi rendelvény  halottszállítás 

23 171,18 M vesekezelés 

4 337,69 Otthoni szakápolás 

1 000,011 M ködési költségel leg 

38 502,713 Célel irányzatok 

26 000,415 Mentés 

21 057,017 Laboratóriumi ellátás 

630 441,918 Összevont szakellátás 

4 200,02 Gyógyfürd  és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 

200,03 Anyatej-ellátás 

4 Gyógyszertámogatás 

220 981,01 Gyógyszertámogatás kiadásai 

10 000,02 Speciális beszerzés  gyógyszerkiadás 

49 000,04 Gyógyszertámogatási céltartalék 

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 

4 800,01 Kötszertámogatás 

300,02 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 

38 213,03 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 

4 800,06 Utazási költségtérítés 

7 Nemzetközi egyezményb l ered  és külföldön történ  ellátások 
kiadásai 

5 200,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

190,02 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

220,03 Külföldi sürg sségi gyógykezelés 

4 900,08 Természetbeni ellátások céltartaléka 

4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 

1 200,01 Kifizet helyeket megillet  költségtérítés 

2 645,02 Postaköltség 

1 800,03 Egyéb kiadások 

100,05 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet 
rendezése 

3 600,07 Gyógyszertárak juttatása 

4 500,08 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 

Vagyongazdálkodás 3
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2013. évi el irányzat
LXXII

15,015,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

1 803 849,31 795 134,51 -  3. cím összesen:

Egészségbiztosítási költségvetési szervek 5
8 714,81 Központi hivatali szerv 

424,6M ködési költségvetés1
5 091,7Személyi juttatások1
1 288,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 583,9Dologi kiadások3

175,0Egyéb m ködési célú kiadások5

8 714,8424,69 139,45. cím összesen:

8 714,81 804 273,91 804 273,9LXXII. fejezet összesen:

K I A D Á S I    F  Ö S S Z E G : 16 155 650,9

15 313 816,1B E V É T E L I    F  Ö S S Z E G : 

A F ÖSSZEGEK EGYENLEGE : -841 834,8
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A helyi önkormányzatok általános m ködésének és ágazati feladatainak 
támogatása 

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK M KÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 

1. A települési önkormányzatok m ködésének támogatása 

EL IRÁNYZAT: 113 121,6 millió forint 

a) Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/f  

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal m ködési 
kiadásaihoz a következ k szerint: 

aa) 2013. év els  négy hónapjára id arányos támogatás (a továbbiakban: átmeneti 
támogatás) illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy – az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) alapján 2012. október 15-éig megvalósított, normatív 
hozzájárulás, támogatás módosítására vonatkozó felmérés alapján – az önkormányzati 
hivatal m ködtetésér l 2012. év december hónapban gondoskodott, 

ab) 2013. május 1-jét l nyolc havi id arányos támogatás illeti meg az önkormányzatot 
annak figyelembevételével, ahogy 2013. május 1-jén az önkormányzati hivatali 
feladatokról gondoskodik. 

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi 
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az aa) alpont szerinti 
esetben a körjegyz ség hivatala, az ab) alpont szerinti esetben a közös önkormányzati 
hivatal esetében 

i1) a nem székhely szerinti önkormányzat a lakosságszámának a közös hivatalt 
fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában  

i2) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely 
önkormányzatokra i1) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint 

részesül támogatásban. 

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényez kkel korrigált 
összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a 
számított alaplétszámmal. Budapest F város Önkormányzata esetében az elismert hivatali 
létszám 470 f . 

A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg: 

SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedes jegyre kerekítve 

ahol: 

SZAL = számított alaplétszám, 

ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó 
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 f t, úgy 2 000 f ként kell a 
számításkor figyelembe venni, 
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a = az elismert hivatali létszám a Kiegészít  szabályok 1. ba) alpontja alapján a település 
típusa szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa, 

b = az elismert hivatali létszám a Kiegészít  szabályok 1. ba) alpontja alapján a település 
típusa szerint az adott lakosságszám-kategória fels  határa, 

c = az elismert hivatali létszám a Kiegészít  szabályok 1. ba) alpontja alapján a település 
típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztvisel i létszám 
minimuma, 

d = az elismert hivatali létszám a Kiegészít  szabályok 1. ba) alpontja alapján a település 
típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztvisel i létszám 
maximuma. 

A körjegyz ség és a közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós 
tényez k figyelembevételével a következ  képlet alapján határozható meg: 

EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedes jegyre kerekítve 

ahol: 

EHL = elismert hivatali létszám, 

SZAL = számított alaplétszám, 

Ka = a Kiegészít  szabályok 1. bba) alpontja szerinti korrekciós tényez , 

Kb = a Kiegészít  szabályok 1. bbb) alpontja szerinti korrekciós tényez , 

Kc = a Kiegészít  szabályok 1. bbc) alpontja szerinti korrekciós tényez . 

A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó nyolcadik és minden további település 
után, az elismert hivatali létszám településenként 1 f vel n . A járási székhely 
önkormányzat, illetve az 5 000 f  lakosságszám feletti község, nagyközség 
önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 2 f vel emelkedik függetlenül attól, 
hogy önállóan, körjegyz ség vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok 
ellátásáról. 

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi 
jogcímek alapján részesülnek támogatásban. 

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 261 forint/hektár 

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó 
építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága 
alapján illeti meg. Budapest F város Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint 
támogatásra jogosult. 

A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar 
Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2011. december 31-ei állapotnak 
megfelel  adatokat kell figyelembe venni. 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történ  közvilágítás 
biztosításához kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján 
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− a 8414021 Közvilágítás alaptevékenység, 
− a 8414022 Közvilágítás szabad kapacitás kihasználása, és 
− a 8414025 Közvilágítás támogatási célú 

szakfeladatok alapján számított nettó m ködési kiadások figyelembevételével. 

Az önkormányzatot alaptámogatás illeti meg, melynek összege az adott 
településkategóriába tartozó legkisebb nettó m ködési kiadás 80%-a, de legalább 
20 000 forint. 

Emellett a feladathoz kapcsolódó számított támogatás meghatározása 
településkategóriánként – a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó 
m ködési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, a településen kiépített 
kisfeszültség  hálózat egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. 

A településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kisfeszültség  hálózat egy 
kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy 
kilométerre jutó értékkel rendelkez  települési önkormányzatok egy-egy tizede 
figyelmen kívül hagyásra kerül.  

A számított támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat fenti 
szakfeladatok szerinti 2011. évi nettó m ködési kiadásának 110%-át. 

A településen kiépített kisfeszültség  hálózat hossza tekintetében a Központi 
Statisztikai Hivatal 2011. december 31-ei állapotnak megfelel en elkészített Országos 
Statisztikai Adatgy jtési Program 1058 „Jelentés a települések villamosenergia-
ellátásáról” adatgy jtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest 
F város Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültség  hálózat hossza 
megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével. 

bc) Köztemet  fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemet  fenntartásával kapcsolatos 
feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján 

− a 9603021 Köztemet -fenntartás és m ködtetés alaptevékenység, 
− a 9603022 Köztemet -fenntartás és m ködtetés szabad kapacitás kihasználása, 
− a 9603024 Köztemet -fenntartás és m ködtetés vállalkozási tevékenység, 
− a 9603025 Köztemet -fenntartás és m ködtetés támogatási célú szakfeladatok, 
− a 9603011 Hadisírok létesítése, gondozása alaptevékenység, 
− a 9603012 Hadisírok létesítése, gondozása szabad kapacitás kihasználása, és 
− a 9603015 Hadisírok létesítése, gondozása támogatási célú 

szakfeladatok alapján számított nettó m ködési kiadások figyelembevételével. 

Azon önkormányzatok esetében, melyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a fentiek 
szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó m ködési kiadása pozitív szám, a 
támogatás meghatározása a településkategóriánként – a fentiek szerinti 
szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó m ködési kiadásokra figyelemmel – számított 
átlagos, a településen lév  köztemet  egy négyzetméterére jutó kiadási szint 
figyelembevételével történik. A településkategóriánkénti átlagos, a településen lév  
köztemet  egy négyzetméterére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb 
és legmagasabb egy négyzetméterre jutó értékkel rendelkez  települési 
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. 
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Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint, de nem haladhatja 
meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti 2011. évi nettó m ködési kiadásának 
110%-át. 

Azon önkormányzatokat, amelyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a fenti 
szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó m ködési kiadása nem pozitív szám, de 
köztemet vel rendelkeznek, a köztemet  nagysága alapján 43 forint/m2 fajlagos 
támogatás illeti meg, amelynek összege legalább 100 000 forint. 

A településen lév  köztemet  nagyságát a Központi Statisztikai Hivatal 
2011. december 31-ei állapotnak megfelel en elkészített Országos Statisztikai 
Adatgy jtési Program 1616 „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lév  
ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe venni. 

bd) Közutak fenntartásának támogatása 

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos 
feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján 

− a 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység, 
− a 5221102 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás 

kihasználása, 
− a 5221104 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása vállalkozási 

tevékenység, 
− a 5221105 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása támogatási célú 

szakfeladatok, 
− a 5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység, 
− a 5221302 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás 

kihasználása, 
− a 5221304 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység, 

és 
− a 5221305 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása támogatási célú 

szakfeladatok alapján számított nettó m ködési kiadások figyelembevételével. 

Azon önkormányzatok esetében, amelyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a fentiek 
szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó m ködési kiadása pozitív szám, a 
támogatás meghatározása településkategóriánként – a fentiek szerinti szakfeladatokhoz 
kapcsolódó nettó m ködési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, a településen 
lév  belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik.  

A településkategóriánkénti átlagos, a településen lév  belterületi út egy kilométerére 
jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre 
jutó értékkel rendelkez  települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül 
hagyásra kerül.  

Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint, de nem haladhatja 
meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti 2011. évi nettó m ködési kiadásának 
110%-át. 

Azon önkormányzatok, amelyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a fenti 
szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó m ködési kiadása nem pozitív szám, de belterületi 
úttal rendelkeznek, az út hossza alapján 105 100 forint/km fajlagos támogatás illeti 
meg, amelynek összege legalább 100 000 forint. 
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A településen lév  belterületi út hosszát a Központi Statisztikai Hivatal 
2011. december 31-ei állapotnak megfelel en elkészített Országos Statisztikai 
Adatgy jtési Program 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe 
venni. 

c) Beszámítás összege 

Az 1. a)-b) alpontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét 
csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi ipar zési adóalap 
0,5%-át jelenti. A beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot az 1. a)-
b) jogcímeken megillet  támogatás összegét.  

A 2011. július 1-jén hatályos ipar zési adórendelettel rendelkez  települési önkormányzat 
a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott adatot a 2011. évi 
ipar zési adóalap összegér l. A 2011. július 1-jén hatályos ipar zési adórendelettel nem 
rendelkez  települési önkormányzat esetében az egy f re jutó elvárt ipar zési adó 
megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a népességszám szerinti kategóriába tartozó 
települési önkormányzatok egy f re jutó ipar zési adóalapja – a legalacsonyabb és 
legmagasabb egy f re jutó ipar zési adóalapú települési önkormányzatok egy-egy tizede 
figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával. 

Az elvárt bevétel számítása során az ipar zési adóalap a f városi és a kerületi 
önkormányzatok között a 8/2012. (II. 10.) F v. Kgy. rendelet szerint kerül megosztásra. 

d) Egyéb kötelez  önkormányzati feladatok támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 700 forint/f , 
 de településenként legalább 3 000 000 forint. 

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem 
nevesített – feladatok ellátására. Budapest F város Önkormányzata e jogcímen 
2 000 millió forint támogatásra jogosult. 

2. Megyei önkormányzatok m ködésének támogatása 

EL IRÁNYZAT: 4 891,3 millió forint 

Az el irányzat a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó m ködési kiadások 
támogatását szolgálja. 

millió forint 

Megyei önkormányzatok 
M ködési 
támogatás 

Baranya Megyei Önkormányzat 247,0 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 279,4 

Békés Megyei Önkormányzat 239,9 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 318,1 

Csongrád Megyei Önkormányzat 254,4 

Fejér Megyei Önkormányzat 255,4 

Gy r-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 261,2 
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 283,0 

Heves Megyei Önkormányzat 226,8 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 245,9 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 227,6 

Nógrád Megyei Önkormányzat 201,2 

Pest Megyei Önkormányzat 452,1 

Somogy Megyei Önkormányzat 229,2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 286,8 

Tolna Megyei Önkormányzat 208,3 

Vas Megyei Önkormányzat 214,6 

Veszprém Megyei Önkormányzat 238,6 

Zala Megyei Önkormányzat 221,8 

Összesen 4 891,3 

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevel  munkáját közvetlenül segít k 
bértámogatása 

EL IRÁNYZAT: 101 228,8 millió forint 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK  
ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 832 000 forint/számított létszám/év 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVEL  MUNKÁJÁT 
KÖZVETLENÜL SEGÍT K ÁTLAGBÉRÉNEK 
ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 1 632 000 forint/számított létszám/év 

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Köznev. tv.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó 
kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert 
átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az 
általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevel  munkáját 
közvetlenül segít k bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális 
hozzájárulási adó kifizetéséhez. 

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben 
foglalkoztatott, a 2012/2013. nevelési évben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Közokt. tv.), a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. nevelés-szervezési 
paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell 
tekinteni az anyaóvodát és tagintézményeit, telephelyeit együttesen akkor is, ha az utóbbiak a 
fenntartótól eltér  településen vannak. 

A támogatás számítása a következ : 

a) Az óvodai nevelésben részesül  gyermekek számának meghatározása (beleértve a 
sajátos nevelési igény  gyermekeket is) 
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− a 2012/2013. és 2013/2014. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó 
létszám adatai alapján történik, továbbá számításba kell venni mindazon 
gyermekeket, 

− akik 2012. december 31-éig, vagy – a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt 
feltételek megléte esetén – a felvételükt l számított hat hónapon belül a harmadik 
életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkés bb december 31-éig 
els  alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, 

− akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben 
legkés bb december 31-éig az óvodai nevelést els  alkalommal veszik igénybe, 

− akik 2013. december 31-éig, vagy – a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt 
feltételek megléte esetén – a felvételükt l számított hat hónapon belül a harmadik 
életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben legkés bb december 31-éig 
els  alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint 

− akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben 
legkés bb december 31-éig az óvodai nevelést els  alkalommal veszik igénybe. 

Nem igényelhet  támogatás 

– a 2012/2013. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 
2012. augusztus 31-éig betöltötték, 

– a 2013/2014. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 
2013. augusztus 31-éig betöltik, 

kivéve, ha a Köznev. tv. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése 
meghosszabbítható. 

Az óvodai nevelésben részesül  gyermekek számát a 2013. év 

– 1-8. hónapjaira vonatkozóan a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, 
csoportok szervezése rész 3. pontjában, 

– 9-12. hónapjaira vonatkozóan a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdésében 

meghatározottak szerint kell figyelembe venni. Az adatszolgáltatást a nem teljes idej  
óvodai nevelésre szervezett csoportokba, valamint a teljes idej  óvodai nevelésre 
szervezett csoportokba beírt gyermekek szerint, külön-külön kell teljesíteni. 

Az els  nevelési évet kezd  óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni 
azokat a bölcs dés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betölt  gyermekeket 
is, akiknek a gondozását a Köznev. tv. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-
bölcs de intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek 
szerint biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe 
veszi az ellátást. 

Az els  nevelési évet kezd  óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni 
azokat a bölcs dés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betölt  gyermekeket 
is, akiknek a gondozását a Köznev. tv. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-
bölcs de intézmény keretei között a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek 
szerint biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe 
veszi az ellátást. 2013. szeptember 1-jét l egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 
2012/2013. nevelési évben bölcs dés-korúnak min sül  és az egységes óvoda-bölcs dei 
ellátást igénybevev  gyermeket, aki 2013. december 31-éig betölti harmadik életévét. 
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b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevel  munkáját közvetlenül 
segít k létszámának meghatározása 

Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következ  képlettel történik: 

2012/2013. nevelési évre: 

Psz1 = (L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 

2013/2014. nevelési évre: 

Psz2 = (L2 / Cs) * Feh2 + Vk2 

ahol: 

Psz1; Psz2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évre számított óvodapedagógusok 
létszáma, egész számra kerekítve, 

L1; L2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az 
a) alpont szerinti összes gyermeklétszám, 

Cs = az egységes óvodai-bölcs dei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészít  szabályok 
3. pontja szerint meghatározott csoport átlaglétszám, 

Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz  

− 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a 
Köznev. tv.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes 
óvodai-bölcs dei gondozási), nevelési foglalkoztatási id keret (órában), és  

− 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a 
Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelez  óraszám, illetve kötött 
munkaid  

hányadosa (az egységes óvoda-bölcs de esetében is az óvoda-pedagógusok kötelez  
heti óraszáma, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az 
intézménytípus-együtthatóval, 

Vk1; Vk2 = vezet i órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2012/2013., illetve 
2013/2014. nevelési évben (két tizedesre kerekítve). 

A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevel  munkáját közvetlenül 
segít k száma a 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 1. számú melléklet Els  része, a 
2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 2. melléklete szerint elismerhet  – a Kjt. alapján 
foglalkoztatott – létszám, de legfeljebb 

− 2013. év els  8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segít k átlagos száma, 
− 2013. év utolsó 4 hónapjában az erre az id szakra becsült segít k átlagos száma, 

egy tizedesre kerekítve. 

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta figyelembe vehet , 
ténylegesen foglalkoztatott segít k átlagos létszáma alapján történik. 

A 2013/2014. nevelési évre a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyel  vagy 
gyógypedagógiai asszisztens, a szabadid -szervez  és a pszichopedagógus a segít k 
létszámában nem vehet  figyelembe. 

c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevel  munkáját közvetlenül segít k 
bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

2012/2013. nevelési évre: 
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Tp1 = Psz1 * ÁBp * 8/12 
Ts1 = S1 * ÁBs * 8/12 

2013/2014. nevelési évre: 

Tp2 = Psz2 * ÁBp * 4/12 
Ts2 = S2 * ÁBs * 4/12 

ahol: 

Tp1; Tp2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér 
alapú támogatása, 

Ts1; Ts2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok nevel  
munkáját közvetlenül segít k átlagbér alapú támogatása, 

S1; S2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok nevel  
munkáját közvetlenül segít k b) alpont szerinti száma, 

ÁBp = óvodapedagógus átlagbér elismert összege, 

ÁBs = óvodapedagógusok nevel  munkáját közvetlenül segít k átlagbérének elismert 
összege. 

A 2012/2013. nevelési év átlagbér alapú támogatási összege 7,5%-ának folyósítása január 
utolsó munkanapján, 17,5%-ának folyósítása február utolsó munkanapján, ezt követ en a 
támogatás folyósítása hat egyenl  részletben, az államháztartásról szóló jogszabályokban 
meghatározott id pontokban történik. A 2013/2014. nevelési év átlagbér alapú támogatásának 
folyósítása négy egyenl  részletben: szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló 
jogszabályokban meghatározott id pontokban történik. 

2. Óvodam ködtetési támogatás 

EL IRÁNYZAT: 16 743,3 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 54 000 forint/f /év 

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban 
dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és 
felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak 
infrastruktúrája folyamatos m ködtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg 
az általa fenntartott óvodában nevelt – az 1. a) alpontban figyelembe vett – gyermeklétszám 
után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy f ként kell figyelembe venni. 

A 2012/2013. nevelési évre jutó támogatási összeg 7,5%-ának folyósítása január utolsó 
munkanapján, 17,5%-ának folyósítása február utolsó munkanapján, ezt követ en a támogatás 
folyósítása hat egyenl  részletben, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott 
id pontokban történik. A 2013/2014. nevelési évre jutó támogatásnak folyósítása négy 
egyenl  részletben: szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban 
meghatározott id pontokban történik. 

3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 

EL IRÁNYZAT: 44 799,3 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 102 000 forint/f /év 

a) Bölcs dében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek 
étkeztetésének támogatása 
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A kötött felhasználású támogatás a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett, a települési 
önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcs dében ellátott azon gyermekek 
után vehet  igénybe, akik a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcs dei 
étkeztetésben részesülnek. 

E támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos 
személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a 
Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, 
vagy ingyenes étkeztetést biztosít. 

Az ellátottak számának – a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett 
gyermekek ellátása kivételével – meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült 
számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, 
elszámolásnál a havi jelent lapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül  
gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel. 

Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén az 
ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül k látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m köd  
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehet k 
figyelembe a kizárólag étkezésben részesül k. 

A támogatás igénylése során a Kiegészít  szabályok 2. a), 5. és 7. pontjaiban foglaltakat 
kell alkalmazni. 

b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, 
óvodában, nappali rendszer  közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vev , a 
Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  
– Kiegészít  szabályok 4. pontja szerint meghatározott – gyermekek, tanulók után, akik 
számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív 
étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított. 

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon 
gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen megvalósított étkeztetésnél vehet  
figyelembe. 

4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 

EL IRÁNYZAT: 600,0 millió forint 

A támogatás az Mötv. alapján létrehozott társulás, többcélú kistérségi társulás, intézményi 
társulás által fenntartott óvodákba járó – az 1. a) alpontban figyelembe vett –
gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhet , akik a lakóhelyükt l, ennek hiányában 
tartózkodási helyükt l eltér  településen veszik igénybe az óvodai ellátást és utaztatásuk 
autóbusz m ködtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy külön célú menetrendszerinti autóbusz 
szolgáltatás vásárlásával biztosított. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy 
f ként kell figyelembe venni. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak 
min sül a menetrendt l függetlenül kizárólag e célból indított járat(ok) igénybevétele. A 
támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísér  
utazzon. 
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A 2012/2013. nevelési évre jutó támogatási összeg 25%-ának folyósítása február utolsó 
munkanapján, ezt követ en a támogatás folyósítása hat egyenl  részletben, az 
államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott id pontokban történik. A 
2013/2014. nevelési évre jutó támogatásnak folyósítása négy egyenl  részletben: szeptember 
hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott id pontokban 
történik. 

Az elszámolásnál a 2012/2013. nevelési évben és a 2013/2014. nevelési évben utaztatott 
gyermekek számát kell figyelembe venni a közoktatási intézmények vezet jének 
adatszolgáltatása alapján. 

Az 1. és 2. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények 
kiadásaira használhatók fel. A 3. pont szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes 
önköltségére számolható el. A 4. pont szerinti támogatás kizárólag a gyermekek utaztatásával 
kapcsolatos kiadásokra használható fel. 

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 

EL IRÁNYZAT: 104 311,8 millió forint 

A támogatás 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres 
szociális segélyre, a Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási 
támogatásra kifizetett összegek, a Szoctv. 55/A. § alapján adósságcsökkentési 
támogatásra, valamint az Szoctv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti el refizet s gáz- vagy 
áramfogyasztást mér  készülék felszerelési költségei 90%-ának, 

b) a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesít  támogatásra 
kifizetett összegek 80%-ának, 

c) a 2012. december 31-én hatályos Szoctv. 32/B. §-a alapján 2012. december hónapra 
járó, 2013. januárban fizetend  id skorúak járadéka 90%-ának, 

d) a 2012. december 31-én hatályos Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § 
(1) bekezdése alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetend  ápolási díj 
75%-ának, 

e) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, 
illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 
156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára 
kifizetett összeg, 

f) A Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának 

központi költségvetésb l való igénylésére szolgál. 

A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkoztatást 
helyettesít  támogatás, valamint a kamattámogatásban részesül k esetében a támogatás 
igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik. 

Az el irányzatból támogatás igényelhet  az 1945 és 1963 között törvénysért  módon 
elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a 
korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésér l, továbbá az egyes személyes szabadságot 
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korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezésér l szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes 
szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. 

Az el irányzatból a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én lehullott nagy mennyiség  csapadék 
miatt keletkezett károk enyhítésér l, valamint a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a 
és 20-a között lehullott nagy mennyiség  csapadék miatt keletkezett károk enyhítésér l szóló 
88/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet 
alapján, a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én, valamint a Mátra északi térségében 2005. év 
április 18-a és 20-a között lehullott nagy mennyiség  csapadék miatt keletkezett károk 
enyhítésér l szóló 1050/2005. (V. 21.) Korm. határozatban megjelölt települések a rendkívüli 
id járás miatti lakossági károk enyhítésére felvett – és a magánszemélyek számára 
kamatmentes visszatérítend  támogatásként nyújtott – hitel kamatterhének 100%-át 
visszaigényelhetik. 

2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 

EL IRÁNYZAT: 39 088,1 millió forint 

Az el irányzat az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskör  
pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott 
étkezés térítési díjának szociális alapon történ  egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a 
közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának 
települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. 

A hozzájárulás 

– 80%-a a 2012. január, április és június hónapokban az 1. a) és b) alpontokban 
szerepl  segélyekhez biztosított önrész arányában, 

– 20%-a a lakosságszám arányában 

illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg 
nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot. 

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 

EL IRÁNYZAT: 49 899,8 millió forint 

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben 
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó 
szolgáltatások és intézményeik m ködési kiadásaihoz kapcsolódik. 

Ezek a feladatok különösen: 

– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 
– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában 

meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 44. §-ában meghatározott házi 
gyermekfelügyelet, valamint a 44/A. §-ában nevesített alternatív napközbeni 
ellátás,  

m ködtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 

aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/f  
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A támogatás a 2 000 f nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti meg 
a település lakosságszáma szerint. A támogatás családsegítésre és gyermekjóléti 
szolgáltatásra szolgáltatásonként igényelhet . 

A 2 000 f nél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást 
m ködési engedéllyel végz  települési önkormányzatot az ab) alpont szerinti 
támogatás illeti meg. Ha az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást m ködteti, akkor 
e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) alpont szerinti támogatás 50%-a, valamint az e 
jogcím  támogatás jár. Mindkét szolgáltatást m ködtet  2 000 f nél kisebb 
lakosságszámú önkormányzat az ab) alpont szerinti támogatás mellett nem jogosult az 
e jogcím  támogatásra. 

ab) A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m ködtet  
települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 
70 000 f t. A támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján 
illeti meg a következ  képlet szerint: 

T = (L/5 000) x 3 950 000 forint 

ac) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m ködtet , 
70 001 – 110 000 f  lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A támogatás 
(T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következ  
képlet szerint: 

T = (L/7 000) x 3 950 000 forint 

ad) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m ködtet , 
110 000 f nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A támogatás 
(T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következ  
képlet szerint: 

T = (L/8 000) x 3 950 000 forint 

ae) FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/f  

A támogatás az ab)-ad) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhet  a 
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás – a Kiegészít  szabályoknak megfelel  – 
társult formában történ  ellátása esetén, szolgáltatásonként, a feladat ellátásában részt 
vev  települések lakosságszáma alapján. 

Ha az önkormányzat az ab)-ad) alpontok szerinti támogatások esetén csak az egyik 
szolgáltatást m ködteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott támogatás 50%-a 
jár. 

b) Gyermekjóléti központ 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 099 400 forint/központ 

A támogatás a Gyvt. 40. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatásokat biztosító gyermekjóléti központok m ködési kiadásaihoz kapcsolódik. 

A támogatás a gyermekjóléti központot m ködtet  legalább 40 000 f  lakosságszámú 
települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok 
száma szerint illeti meg. 

c) Szociális étkeztetés 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/f  

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel en nyújtott szociális étkeztetés 
feladataihoz kapcsolódik. 

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint 
illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhet  támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesül k 
után is. 

A támogatás nem vehet  igénybe a II. 3. pont szerinti jogcímeken étkeztetésben 
részesül k után. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor az étkeztetésben részesül k étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója 
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak 
egyszeresen vehet  figyelembe. 

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról – a Kiegészít  szabályoknak 
megfelel  – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a 
igényelhet . 

d) Házi segítségnyújtás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 145 000 forint/f  

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a 
Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak 
megfelel en m ködteti. 

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott 
személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követ  60 napig 
igényelhet  arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális 
gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesül k gondozási naplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehet  
figyelembe. 

Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról – a Kiegészít  szabályoknak 
megfelel  – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a 
igényelhet .  

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 996 550 forint/szolgálat 

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a 
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai 
szabályoknak megfelel en tartja fenn. 

A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti 
meg. 

f) Id skorúak nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 109 000 forint/f  
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A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel en 
id skorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az 
önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 

Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen 
belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 
40%-át igényelheti. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül k látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott 
szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehet k 
figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesül k. 

Amennyiben az id skorúak nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészít  szabályoknak 
megfelel  – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a 
igényelhet .  

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/f  

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint 
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
A demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy 
az ellátásban részesül  személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és Szociális 
Szakért i Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott 
demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet 
megállapító szakvéleményével. 

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-
át igényelheti. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül k látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m köd  
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehet k figyelembe a 
kizárólag étkezésben részesül k. 

Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a 
Kiegészít  szabályoknak megfelel  – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a 
fajlagos összeg 110%-a igényelhet . 

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 310 000 forint/f  

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a 
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel en pszichiátriai és 
szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
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foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-
át igényelheti. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál az ellátásban részesül k látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a 
heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m köd  intézmények a 6, illetve 7 nap alapul 
vételével – osztva 251-gyel. Nem vehet k figyelembe – a nappali meleged t igénybe 
vev k kivételével – a kizárólag étkezésben részesül k és a 30 napnál folyamatosan 
hosszabb ideig távolmaradók. 

Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról – a 
Kiegészít  szabályoknak megfelel  – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a 
fajlagos összeg 120%-a igényelhet .  

i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 206 100 forint/f  

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a 
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel en hajléktalanok 
számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-
át igényelheti. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a napi átlagos létszám, vagyis a (külön jogszabályban meghatározott 
eseménynapló alapján összesített) éves létszám elosztva 251-gyel. A napi átlagos létszám 
nem haladhatja meg a m ködési engedélyben szerepl  fér helyszám 150%-át. 

Amennyiben a hajléktalanok nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészít  szabályoknak 
megfelel  – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a 
igényelhet .  

j) Gyermekek napközbeni ellátása 

ja) Bölcs dei ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/f  

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott 
(napos és/vagy hetes) bölcs dében beíratott és ellátott gyermekek után vehet  igénybe. 

Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcs dét is 
üzemeltet, akkor az ellátásban részesül  gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet 
számításba venni. 

A bölcs dében ellátott fogyatékos gyermekek után a fajlagos összeg 200%-a 
igényelhet . Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves 
becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 
251-gyel, elszámoláskor a bölcs dék havi jelent lapja szerinti, naponta ténylegesen 
ellátásban részesül  gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma 
osztva 251-gyel. 

jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám 28445

FAJLAGOS ÖSSZEG: 268 200 forint/f  

A támogatás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott 
családi napköziben beíratott és ellátott – legfeljebb 14 éves – gyermekek után vehet  
igénybe. Ez a támogatás igényelhet  a Gyvt. 43/A. §-a alapján szervezett, a települési 
önkormányzat által fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-
ben meghatározott életkorú gyermekek után is. 

A támogatás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási id  összességében 
nem éri el a heti 20 órát. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült 
számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, 
elszámolásnál a havi jelent lapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül  
gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel. 

jc) Társult feladatellátás kiegészít  támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 600 forint/f  

A támogatás a ja) és jb) alpontok szerinti támogatás kiegészítéseként igényelhet  a 
bölcs dei ellátás és/vagy családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet – Kiegészít  
szabályoknak megfelel  – társult formában történ  ellátása esetén. A támogatás 
ellátásonként, a feladat ellátásában részt vev  települések 0-17 éves korcsoportba 
tartozó lakosainak száma alapján igényelhet . 

k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 468 350 forint/fér hely 

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok 
részére. A támogatás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a 
ténylegesen betöltött, éjjeli menedékhelyén a m köd  fér helyek száma, továbbá a 
hajléktalanok kórházi ellátás el tti és utáni gondozását szolgáló olyan fér helyek alapján 
illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz. 

A támogatásból forrás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményb l kikerül  
hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez. 

A fér helyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre 
álló fér helyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál az átmeneti szállás 
esetében a gondozási napokon ténylegesen betöltött fér helyek, éjjeli menedékhely 
esetében a rendelkezésre álló fér helyek éves összege osztva 365-tel. 

Amennyiben a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátásáról – a Kiegészít  szabályoknak 
megfelel  – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a 
igényelhet . 

l) Gyermekek átmeneti intézményei 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/f  

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Gyvt.-ben 
szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt 
tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szül i jogviszonyt 
létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szül i tevékenység folytatására 
m ködési engedélyt kaptak, illetve a nevel szül i, a hivatásos nevel szül i és a helyettes 
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szül i jogviszony egyes kérdéseir l szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti 
önálló helyettes szül i ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott id szakhoz 
köt d en folyamatosan m köd , valamint határozott id tartamra elhelyezést biztosító 
intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szül . 

A támogatásból forrás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerül k 
otthontalanságának megszüntetéséhez. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási 
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 
365-tel. 

Amennyiben a gyermekek átmeneti intézményi ellátásáról – a Kiegészít  szabályoknak 
megfelel  – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a 
igényelhet .  

4. A települési önkormányzatok által az id sek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan 
személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 

EL IRÁNYZAT:  20 930,1 millió forint 

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott 
– a Szoctv. szabályainak megfelel en m ködtetett – id skorúak átmeneti és tartós, valamint a 
hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeik egyes kiadásaihoz. 

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK 
ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040 forint/számított létszám/év 

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történ  végrehajtását 
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok 
alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít az id skorúak átmeneti és tartós, 
valamint hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó 
települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott intézményvezet , és a segít  
– ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés – munkatársak béréhez, valamint az ehhez 
kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.  

A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészít  szabályok 14. pontja szerint 
számított foglalkoztatotti létszám után illeti meg.  

A támogatás számítása a következ : 

aa) Az id skorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó 
szociális intézményeiben ellátottak számának meghatározása 

A települési önkormányzatok az Ávr. szerinti igénylés keretében adatot szolgáltatnak a 
Kiegészít  szabályok 2. a) alpontja szerint az intézmények ellátotti létszámáról, amely 
éves szinten nem lehet több a m ködési engedélyben szerepl  létszám 100 %-nál. Az 
ellátottak között 1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni azokat a személyeket, akik 
rendelkeznek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a 
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát 
megállapító szakvéleményével. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám 28447

intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, 
elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

ab) A számított intézményvezet i és a segít i munkatárs létszám meghatározása 

Gsz = L/4 + Iv 

ahol: 

Gsz = adott évre számított, elismert segít  munkatársak és az intézményvezet  
együttes létszáma, egész számra felfelé kerekítve, 

L = adott évre elismert aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám, 

Iv = a finanszírozás szempontjából elismert intézményvezet  száma a Kiegészít  
szabályok 14. pontja szerint. 

ac) A szakmai dolgozók bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra:Tsz = Gsz * ÁBsz 

ahol: 

Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbér alapú 
támogatása, 

ÁBsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbérének 
elismert összege. 

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás 

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk 
fenntartott id skorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó 
intézményeiben a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez 
kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi 
kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája 
folyamatos m ködtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek 
figyelembe vételével. 

A támogatás összege (a továbbiakban: T) – ellen rzött helyi önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet: 

T= Ösz – Szt 

ahol: 

Ösz = éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, 

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege. 

Az intézmény-üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét 
a Kiegészít  szabályok 2. a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felel s miniszter által 
– a szociális ügyekért felel s miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felel s miniszter 
véleményének kikérésével – kiadott útmutató rögzíti. 

Az intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak 
összegér l – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – a szociális ügyekért felel s 
miniszter, az államháztartásért felel s miniszter és a helyi önkormányzatokért felel s 
miniszter 2013. január 4-éig döntenek. A Kiegészít  szabályok 2. b) alpontja szerinti 
áprilisi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják. 
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A III. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra 
használhatók fel, a következ k mellett: 

– az 1. pont szerinti támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható, 
– a települési önkormányzat a 2. pont szerinti támogatást az ott részletezett feladatokra, 

valamint részben a 3. és 4. pontok szerinti ellátások finanszírozására használhatja fel, 
– a 3. a)-l) alpontok között átcsoportosíthat, és a 3. pont szerinti támogatást részben a 

4. pont szerinti feladatok ellátására is fordíthatja, 
– a 4. pont szerinti támogatást kizárólag a támogatással érintett intézmények szakmai 

dolgozóinak béreire, valamint a b) alpont szerinti útmutatóban szerepl  m ködési és 
felújítási kiadásokra fordíthatja, azzal, hogy az a) és b) alpontok között 
átcsoportosíthat. 

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 

1. Könyvtári, közm vel dési és múzeumi feladatok támogatása 

EL IRÁNYZAT: 17 613,7 millió forint 

Az el irányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közm vel dés 
támogatására. 

a) Megyei hatókör  városi múzeumok feladatainak támogatása 

EL IRÁNYZAT: 2 400,0 millió forint 

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát, Szentendre Város 
Önkormányzatát és Tata Város Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókör  városi 
múzeumok fenntartására az alábbiak szerint: 

millió forint 

Fenntartó önkormányzat 
Megyei hatókör   
városi múzeum 

Támogatás 

Békéscsaba Munkácsy Mihály Múzeum 97,9 

Debrecen Déri Múzeum 116,3 

Eger Dobó István Vármúzeum 170,8 

Gy r Xantus János Múzeum 87,8 

Kaposvár Rippl-Rónai Múzeum 110,8 

Kecskemét Katona József Múzeum 102,9 

Miskolc Herman Ottó Múzeum 170,2 

Nyíregyháza Jósa András Múzeum 128,5 

Pécs Janus Pannonius Múzeum 182,8 

Salgótarján Nógrádi Történeti Múzeum 98,2 

Szeged Móra Ferenc Múzeum 138,5 

Székesfehérvár Szent István Király Múzeum 187,2 

Szekszárd Wosinsky Mór Múzeum 129,3 

Szentendre Ferenczy Múzeum 141,0 
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Szolnok Damjanich János Múzeum 113,4 

Szombathely Savaria Múzeum 137,8 

Tata Kuny Domokos Múzeum 76,0 

Veszprém Laczkó Dezs  Múzeum 109,5 

Zalaegerszeg Göcseji Múzeum 101,1 

Összesen: 2 400,0 

b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 

EL IRÁNYZAT: 2 851,5 millió forint 

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre Város 
Önkormányzatát illeti meg a megyei könyvtárak fenntartására az alábbiak szerint. (A 
megyei könyvtár biztosítja egyben a megyeszékhely megyei jogú város települési 
nyilvános könyvtári ellátását is.) 

millió forint 

Fenntartó önkormányzat Megyei és városi nyilvános könyvtár Támogatás 

Békéscsaba  Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 116,1 

Debrecen  
Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és a városi könyvtár 

233,8 

Eger  
Eger Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár 

132,3 

Gy r  
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és 
a városi könyvtár 

162,0 

Kaposvár  
Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár 

100,8 

Kecskemét  Katona József Megyei Könyvtár 245,9 

Miskolc  
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 

191,2 

Nyíregyháza  
Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár 

195,8 

Pécs  
Csorba Gy z  Megyei - Városi 
Könyvtár 

209,6 

Salgótarján  
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 

94,1 

Szeged  
Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár 

203,5 

Székesfehérvár  
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 

134,3 

Szekszárd  Illyés Gyula Könyvtár 109,2 

Szentendre  
Pest Megyei Könyvtár és a városi 
könyvtár 

105,3 

Szolnok  
JNSZ Megyei Verseghy Ferenc 
Könyvtár és a városi könyvtár 

129,1 
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Szombathely  Berzsenyi Dániel Könyvtár 119,4 

Tatabánya  
József Attila Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 

125,5 

Veszprém  
Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 

131,0 

Zalaegerszeg  
Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 

112,6 

Összesen: 2 851,5 

c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának 
közm vel dési támogatása 

EL IRÁNYZAT: 709,1 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 400 forint/f  

A megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatát 
lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv., valamint a muzeális 
intézményekr l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló 1997. évi 
CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott közm vel dési feladatainak 
ellátásához.  

d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a 
közm vel dési feladatokhoz 

EL IRÁNYZAT: 7 552,2 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/f  

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv.-ben, 
valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közm vel dési feladatainak 
ellátásához.  
A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Város 
Önkormányzata, Budapest F város Önkormányzata, és a f városi kerületek 
önkormányzatai nem részesülhetnek. 

e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 

EL IRÁNYZAT: 1 045,3 millió forint 

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg, 
els sorban a korábban a megyei múzeumi szervezetekhez tartozó tagintézmények 
fenntartásához. 

A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata (Tatabánya 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzata, 
Tata Város Önkormányzata, Budapest F város Önkormányzata, és a f városi kerületek 
önkormányzata nem részesülhetnek. 

f) Budapest F város Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közm vel dési 
támogatása 

EL IRÁNYZAT: 677,8 millió forint 
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Budapest F város Önkormányzatát illeti meg a támogatás az Mötv.-ben, valamint a 
Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári, múzeumi és közm vel dési feladatainak 
ellátásához. 

g) F városi kerületi önkormányzatok közm vel dési támogatása 

EL IRÁNYZAT: 677,8 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 400 forint/f  

A f városi kerületek önkormányzatait lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az 
Mötv.-ben, valamint Kult. tv.-ben meghatározott közm vel dési feladatainak ellátásához.  

h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közm vel dési célú kiegészít  támogatása 

EL IRÁNYZAT: 1 700,0 millió forint 

A támogatást a megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú város és 
Szentendre Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 000 f nél kisebb 
lakosságszámú – könyvtári szolgáltató helyet m ködtet  – településsel 2012. december 
31-éig kötött megállapodások alapján települési lakosságszám kategóriák szerint. A 
lakosságszám kategóriák a következ k: 

− 1 000 f  lakosságszámú vagy az alatti település, 
− 1 001-1 500 f  lakosságszám közötti település, 
− 1 501-5 000 f  lakosságszám közötti település. 

A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészít  szabályok 
2. pontja tartalmazza. 

2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott el adó-m vészeti 
szervezetek támogatása 

EL IRÁNYZAT: 11 378,3 millió forint 

Az el irányzat az el adó-m vészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: 
Emtv.) 11. és 12. §-ában meghatározott, települési önkormányzatok által fenntartott, illetve 
támogatott nemzeti vagy kiemelt min sítés  el adó-m vészeti szervezetek m vészeti és 
létesítménygazdálkodási célú m ködési támogatására szolgál az alábbiak szerint. 

a) Színházm vészeti szervezetek támogatása 

EL IRÁNYZAT: 10 098,4 millió forint 

aa) A nemzeti min sítés  színházm vészeti szervezetek támogatása 

EL IRÁNYZAT: 3 048,8 millió forint 

aaa) A nemzeti min sítés  színházm vészeti szervezetek m vészeti támogatása 

millió forint 

Települési 
önkormányzat  

Színházm vészeti szervezet 
M vészeti 
támogatás 

Budapest F város Budapesti Operettszínház 333,0 

Debrecen  Csokonai Színház 308,4 

Gy r  Gy ri Nemzeti Színház 330,5 
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Települési 
önkormányzat  

Színházm vészeti szervezet 
M vészeti 
támogatás 

Miskolc  Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 295,3 

Pécs  Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 239,9 

Szeged Szegedi Nemzeti Színház 322,2 

Összesen: 1 829,3 

aab) A nemzeti min sítés  színházm vészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási 
célú m ködési támogatása 

millió forint 

Települési 
önkormányzat 

Színházm vészeti szervezet 
M ködési 
támogatás 

Budapest F város Budapesti Operettszínház 222,0 

Debrecen  Csokonai Színház 205,6 

Gy r  Gy ri Nemzeti Színház 220,3 

Miskolc  Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 196,8 

Pécs  Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 160,0 

Szeged  Szegedi Nemzeti Színház 214,8 

Összesen:  1 219,5 

ab) A kiemelt min sítés  színházm vészeti szervezetek támogatása 

EL IRÁNYZAT: 7 049,6 millió forint 

aba) A kiemelt min sítés  színházm vészeti szervezetek m vészeti támogatása 

millió forint 

Települési 
önkormányzat 

Színházm vészeti szervezet 
M vészeti 
támogatás 

Békéscsaba  
Békéscsabai Jókai Színház 166,9 

Békéscsabai Napsugár Bábszínház 22,3 

Budaörs Budaörsi Játékszín 47,5 

Budapest F város 

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 213,5 

Centrál Színház Színházm vészeti 
Nonprofit Kft. 

88,0 

 József Attila Színház Nonprofit Kft. 109,9 

Katona József Színház Nonprofit Kft. 220,2 

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
Nonprofit Kft. 

135,6 

Madách Színház Nonprofit Kft. 150,0 

Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. 23,2 

Örkény István Színház Nonprofit Kft. 146,4 

Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 126,8 
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Települési 
önkormányzat 

Színházm vészeti szervezet 
M vészeti 
támogatás 

Thália Színház Nonprofit Kft. 105,8 

Trafó Kortárs M vészetek Háza Nonprofit 
Kft. 

132,3 

Új Színház Nonprofit Kft. 150,3 

Vígszínház Nonprofit Kft. 329,4 

Budapest VIII. kerület 
Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális 
Nonprofit Kft. 

65,4 

Budapest XI. kerület 
Karinthy és Karinthy Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 

18,1 

Debrecen Vojtina Bábszínház 34,9 

Dunaújváros 
Bartók Kamaraszínház és M vészetek 
Háza 

43,9 

Eger  
Gárdonyi Géza Színház 119,2 

Harlekin Bábszínház 22,5 

Gy r Vaskakas Bábszínház 43,8 

Kaposvár 
Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

170,9 

Kecskemét 
Katona József Színház 152,9 

Ciróka Bábszínház 36,6 

Miskolc Miskolci Csodamalom Bábszínház 27,2 

Nyíregyháza Móricz Zsigmond Színház 220,6 

Pécs Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. 27,8 

Sopron Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 120,7 

Szeged Kövér Béla Bábszínház 15,0 

Székesfehérvár Vörösmarty Színház 195,7 

Szolnok Szigligeti Színház 199,9 

Szombathely 
Mesebolt Bábszínház 39,2 

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 119,2 

Tatabánya 
Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari 
Színház, Népház 

65,6 

Veszprém 
Veszprémi Pet fi Színház 149,3 

Kabóca Bábszínház és Gyermek 
Közm vel dési Intézmény 

26,2 

Zalaegerszeg 
Hevesi Sándor Színház 120,2 

Griff Bábszínház 26,9 

Összesen: 4 229,8 

abb) A kiemelt min sítés  színházm vészeti szervezetek m ködési támogatása 

millió forint 
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Települési 
önkormányzat 

Színházm vészeti szervezet 
M ködési 
támogatás 

Békéscsaba 
Békéscsabai Jókai Színház, 
Békéscsabai Napsugár Bábszínház 

126,1 

Budaörs Budaörsi Játékszín 31,7 

Budapest F város 

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft, 
Centrál Színház Színházm vészeti 
Nonprofit Kft., József Attila Színház 
Nonprofit Kft., Katona József Színház 
Nonprofit Kft., Kolibri Gyermek- és 
Ifjúsági Színház Nonprofit Kft., Madách 
Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp 
Színpad Nonprofit Kft., Örkény István 
Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós 
Színház Nonprofit Kft., Thália Színház 
Nonprofit Kft., Trafó Kortárs M vészetek 
Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit 
Kft., Vígszínház Nonprofit Kft. 

1 287,5 

Budapest VIII. kerület  
Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális 
Nonprofit Kft. 

43,5 

Budapest XI. kerület 
Karinthy és Karinthy Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 

12,1 

Debrecen Vojtina Bábszínház 23,3 

Dunaújváros 
Bartók Kamaraszínház és M vészetek 
Háza 

29,3 

Eger 
Gárdonyi Géza Színház,  
Harlekin Bábszínház 

94,5 

Gy r Vaskakas Bábszínház 29,2 

Kaposvár Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. 113,9 

Kecskemét 
Katona József Színház,  
Ciróka Bábszínház 

126,3 

Miskolc Miskolci Csodamalom Bábszínház 18,1 

Nyíregyháza Móricz Zsigmond Színház 147,1 

Pécs Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. 18,6 

Sopron Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 80,5 

Szeged Kövér Béla Bábszínház 10,0 

Székesfehérvár Vörösmarty Színház 130,5 

Szolnok Szigligeti Színház 133,3 

Szombathely 
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.,  
Mesebolt Bábszínház 

105,5 

Tatabánya 
Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari 
Színház, Népház 

43,8 

Veszprém 
Veszprémi Pet fi Színház,  
Kabóca Bábszínház és Gyermek 
Közm vel dési Intézmény 

117,0 
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Települési 
önkormányzat 

Színházm vészeti szervezet 
M ködési 
támogatás 

Zalaegerszeg 
Hevesi Sándor Színház,  
Griff Bábszínház 

98,0 

Összesen: 2 819,8 

b) Táncm vészeti szervezetek támogatása 

EL IRÁNYZAT: 104,0 millió forint 

ba) A nemzeti min sítés  táncm vészeti szervezetek m vészeti támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat  Táncm vészeti Szervezet 
M vészeti 
támogatás 

Gy r  Gy ri Balett 37,0 

bb) A nemzeti min sítés  táncm vészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú 
m ködési támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat Táncm vészeti Szervezet 
M ködési 
támogatás 

Gy r  Gy ri Balett 20,0 

bc) A kiemelt min sítés  táncm vészeti szervezetek m vészeti támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat  Táncm vészeti Szervezet 
M vészeti 
támogatás 

Budapest XIII. kerület  
Rivalda Stúdió M vészeti Iroda 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

1,0 

Tápiószele  Bozsik Yvette Alapítvány 38,0 

Összesen:  39,0 

bd) A kiemelt min sítés  táncm vészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú 
m ködési támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat  Táncm vészeti Szervezet 
M ködési 
támogatás 

Budapest XIII. kerület. 
Rivalda Stúdió M vészeti Iroda 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

8,0 

c) Zenem vészeti szervezetek támogatása 

EL IRÁNYZAT: 1 175,9 millió forint 
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ca) Zenekarok támogatása 

EL IRÁNYZAT: 1 046,6 millió forint 

caa) A nemzeti min sítés  zenekarok támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat Zenekar 
Központi 

költségvetési 
támogatás 

Budapest XIII. kerület  Liszt Ferenc Kamarazenekar 16,5 

Debrecen  
Kodály Filharmónia – Kodály 
Filharmonikusok 

112,7 

Gy r  Gy ri Filharmonikus Zenekar 106,0 

Miskolc  Miskolci Szimfonikus Zenekar 123,0 

Pécs  Pannon Filharmonikus Zenekar 147,7 

Szeged  Szegedi Szimfonikus Zenekar 129,5 

Szombathely  Savaria Szimfonikus Zenekar 97,2 

Összesen:  732,6 

cab) A kiemelt min sítés  zenekarok támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat Zenekar 
Központi 

költségvetési 
támogatás 

Budapest I. kerület  
Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány – 
Orfeo Zenekar 

11,7 

Budapest III. kerület Óbudai Danubia Zenekar 12,0 

Budapest IX. kerület 
Concerto Budapest Zenekar 
(Távközlési Zenei Alapítvány) 

18,9 

MÁV Szimfonikus Zenekar 74,0 

Budapest XI. kerület Budapesti Vonósok 15,0 

Budapest XIV. kerület Zuglói Filharmónia 40,0 

Budapest XXII. kerület  Dohnányi Ern  Szimfonikus Zenekar 91,8 

Szolnok  Szolnoki Szimfonikus Zenekar 38,5 

Veszprém  Mendelssohn Kamarazenekar 12,1 

Összesen:  314,0 

cb) Énekkarok támogatása 

EL IRÁNYZAT: 129,3 millió forint 

cba) A nemzeti min sítés  énekkarok támogatása 

millió forint 
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Települési önkormányzat Énekkar 
Központi 

költségvetési 
támogatás 

Debrecen  Kodály Filharmónia – Kodály Kórus 61,0 

Nyíregyháza  Nyíregyházi Cantemus Kórus 29,5 

Összesen:  90,5 

cbb) A kiemelt min sítés  énekkarok támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat Énekkar 
Központi 

költségvetési 
támogatás 

Budapest I. kerület  
Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány – 
Purcell Kórus 

10,4 

Homrogd  Szent Efrém Férfikar 8,1 

Szolnok  Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 20,3 

Összesen:  38,8 

A IV. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra 
használhatók fel. 

Kiegészít  szabályok: 

1. a) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2012. november 1-jei 
állapotnak megfelel , a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a 
2012. január 1-jei állapotnak megfelel , a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait kell figyelembe venni. 

b) A I. 1 a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó szabályok a következ k: 

ba) A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-
kategóriákra és az elismert köztisztvisel i létszámra vonatkozó adatokat az alábbi 
táblázat szerint kell figyelembe venni: 

No. 
Lakosságszám 

alsó és fels  határa 
Elismert köztisztvisel i létszám 

minimum maximum 

a B c d 

A. Községek 

A.1. 2 000-3 000 6 8 

A.2. 3 001-5 000 8 11 

A.3. 5 001-11 000 11 20 

B. Városok 

B.1. 1 125-5 000 14 22 

B.2. 5 001-10 000 22 27 
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B.3. 10 001-20 000 27 40 

B.4. 20 001-40 750 40 66 

C. Megyei jogú városok 

C.1. 34 500-60 000 76 135 

C.2. 60 001-100 000 135 200 

C.3. 100 001-205 200 200 282 

D. F városi kerületek 

D.1. 21 901-60 000 64 112 

D.2. 60 001-100 000 112 131 

D.3. 100 001-134 600 131 157 

2013. év els  négy hónapjára jutó támogatás esetében a számításkor a táblázat 
A.1. sorában a lakosságszám alsó határa és az elismert köztisztvisel i létszám 
minimuma 0 f ként veend  figyelembe. 

bb) A I. 1 a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényez k a következ k: 

bba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszáma 
alapján: 

Megnevezés 

Fenntartó 
önkormányzatok 

együttes 
lakosságszáma 

Fenntartó önkormányzatok 
száma 

Korrekciós 
tényez  

bba.1) 5 000 f  alatt 

3-5 önkormányzat 0,12 

6-7 önkormányzat 0,14 

8-9 önkormányzat 0,16 

10 vagy több önkormányzat 0,18 

bba.2) 5 000 f  felett 

3-5 önkormányzat 0,06 

6-7 önkormányzat 0,08 

8-9 önkormányzat 0,10 

10 vagy több önkormányzat 0,12 

bbb) közös hivatalt fenntartó településeken m köd  nemzetiségi önkormányzatok 
2013. április 15-ei állapotnak megfelel  száma alapján: 

bbb.1) 2-3 nemzetiségi önkormányzat: 0,04, 
bbb.2) 4 vagy több nemzetiségi önkormányzat: 0,07, 

bbc) közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04. 

Körjegyz ség hivatalára a bba) alpont szerinti korrekciós tényez t a táblázat 
bba.2) alpontja szerint kell figyelembe venni. A körjegyz ség hivatalára a bbb) és 
bbc) alpontok szerinti korrekciós tényez  nem vonatkozik. 

bc) Az átmeneti támogatást 2013. április 30-áig éves támogatásként kell megállapítani. 

bd) Az önkormányzatot megillet  nyolc havi id arányos támogatás meghatározását 
követ en az önkormányzatok bc) pont szerinti éves támogatása módosul. 
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c) A I. 1. a)-c) alpontok alapján megállapított támogatás folyósításának szabályai: 

ca) Az I. 1 a)-c) alpontok szerinti támogatásnak a Kiegészít  szabályok 1. bc) pontja 
alapján 2013. április 30-áig megállapított éves összegének id arányos folyósítása négy 
egyenl  részletben a január-április havi nettó finanszírozás keretében történik. 

cb) Az önkormányzatot az I. 1. a)-c) alpontok alapján 2013. május 1-jét l megillet  
támogatás éves összegének id arányos folyósítása nyolc egyenl  részletben a május-
december havi nettó finanszírozás keretében történik. 

d) A I. 1. b) alpont szerinti jogcímek és a I. 1. c) alpont szerinti beszámítás tekintetében a 
számításkor figyelembe vett településkategóriák a következ k: 

Település-kategória A település lakosságszáma alapján 

a) 500 f  és az alatt 

b) 501-1 000 f  között 

c) 1 001-3 000 f  között 

d) 3 001-5 000 f  között 

e) 5 001-10 000 f  között 

f) 10 001-30 000 f  között 

g) 30 001-50 000 f  között 

h) 50 001-100 000 f  között 

i) 100 000 f  felett (továbbá Budapest F város) 

2. Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi 
önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egymás 
közötti, illetve ezen körön kívüli szervezetnek történ  feladat-, illetve intézmény átadás-
átvételéhez, továbbá a többcélú kistérségi társulások átalakulásával, megsz nésével 
összefügg , év közbeni változásokhoz kapcsolódó eljárásrend: 

a) Támogatások meghatározása 

Sorszám 
Támogatás 

jogcíme 

Adat-
szolgáltatás 
id pontja 

Adatszolgáltatás 
alapja 

Adatszolgáltatás 
célja 

1. I. 1. ab) 
2013. 

április 15. 

az önkormányzati hivatal 
fenntartásával kapcsolatos adatok 
2013. május hónaptól 

I. 1. ab) jogcímen nyújtott 
támogatás meghatározása 
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2. 
II. 1. 

és II. 2. 
az Ávr. 
szerint 

gyermeklétszám a 
2012/2013. nevelési évi nyitó 
(október 1-jei) tényleges, a 
2012. december 31-ei állapotra 
becsült adatok, a 
2013/2014. nevelési évi becsült 
adatok alapján, illetve a vezet i 
órakedvezmény miatti pedagógus 
többletlétszám, valamint a segít k 
létszáma a 2012/2013. nevelési 
évi, Közokt. tv. szerinti tényleges 
adatok, és a 2013/2014. nevelési 
évi, Köznev. tv. szerinti becsült 
adatok alapján 

a felmért gyermeklétszám, 
vezet i órakedvezmény 
miatti pedagógus 
többletlétszám, illetve 
segít k létszáma alapján a 
2013. évi bértámogatás és 
óvodam ködtetési 
támogatás megalapozása 

3. 
II. 3. 

és III. 3. 
az Ávr. 
szerint 

éves ellátotti adatok 
a II.3. és III.3. támogatási 
jogcímek meghatározása 

4. II. 4. 
2013. 

január 15. 

e tábla 2. pont szerinti 
gyermeklétszámából a 
2012/2013. nevelési évben 
ténylegesen utaztatott gyermekek, 
továbbá 2013/2014. nevelési 
évben az utaztatott gyermekek 
becsült száma 

utaztatott gyermekek 
támogatásának 
megalapozása 

5. III. 4. 
az Ávr. 
szerint 

a 2011. évi zárszámadás adatai 
alapján – a 2012. évi változások, 
2013. évi paraméterek 
figyelembevételével – 2013. évre 
becsült adatok 

2013. évi szakmai dolgozók 
bértámogatása és az 
intézmény-üzemeltetési 
támogatás megalapozása 

6. IV. 1. h) 
2013. 

január 15. 
2012. december 31-ei tényadatok 

A megyei könyvtárral 
2012. december 31-éig 
megállapodást köt  
önkormányzatok számának 
felmérése a megyei jogú 
városok adatszolgáltatása 
alapján. 

A II. 4. szerinti jogcímet illet en a helyi önkormányzatokért felel s miniszter a felmérés 
alapján 2013. február 7-éig meghatározza az egy utaztatott gyermek után nyújtható 
támogatás fajlagos összegét.  

A IV. 1. h) szerinti jogcímet illet en a kultúráért felel s miniszter a felmérés alapján 
2013. február 15-éig meghatározza az egy megállapodás után lakosságszám-kategória 
szerint nyújtható támogatás fajlagos összegeit. A támogatás folyósítása 2013. március 1-
jéig egy összegben történik. 

b) Támogatások évközi módosítása 

Sorszám 
Adat-

szolgáltatás 
id pontja 

Támogatás 
jogcíme 

Adatszolgáltatás alapja 
Finanszírozás 

kezd  
hónapja 

1. 
2013. 

április 15. 
III. 3., III. 4. 

a becsült éves ellátotti adatok, személyi térítési 
díjból származó bevétel és intézmény-
üzemeltetési kiadás módosíthatók 

2013. 
június 
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2. 
2013. 

június 15. 

II. 1., II. 2. 
II. 3., II. 4., 

III. 3. 

az óvodások száma, a vezet i órakedvezmény 
miatti pedagógus többletlétszám, illetve a 
segít k létszáma, valamint szociális jogcímek 
esetében a becsült éves ellátotti adatok 
módosíthatók 

2013. 
augusztus 

3. 
2013. 

október 15. 

II. 1., II. 2., 
II. 3., II. 4., 

III. 3., 
III. 4. a) 

az óvodások száma, a vezet i órakedvezmény 
miatti pedagógus többletlétszám, illetve a 
segít k létszáma, valamint szociális jogcímek 
esetében a becsült éves ellátotti adatok 
módosíthatók 

2013. 
december 

c) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások egymás közötti, illetve ezen körön kívüli szervezetnek történ  feladat-, illetve 
intézmény átadás-átvétele 

Sorszám 
Adat-

szolgáltatás 
id pontja 

Támogatás 
jogcíme 

Adatszolgáltatás alapja 
Finanszírozás 

kezd  
hónapja 

1. 
2013. 

április 15. 
III. 3., III. 4. 

2013. június 1-jével történ  fenntartó-változás 
jelzése, ellátotti adatok megjelölésével 

2013. 
június 

2. 
2013. 

június 15. 

II. 1., II. 2., 
II. 3., II. 4., 

III. 3., 
III. 4.  

2013. szeptember 1-jével történ  
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont szerinti 
felmérés során megadott adatok megbontásával 

2013. 
szeptember 

3. 
2013. 

október 15. 
III. 3., III. 4. 

2013. december 1-jével történ  
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont szerinti 
felmérés során megadott adatok megbontásával 

2013. 
december 

A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás 
körön kívüli szervezetnek történ  átadás-átvétel esetén az átadást, átvételt tanúsító 
okmányokat a felmérés lezárását követ en a Kincstárnak küldi meg. A kérelemhez 
mellékelni kell az átadó és az átvev  között kötött megállapodást, az átadás-átvételr l 
szóló képvisel -testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvev  
feladatellátáshoz szükséges m ködési engedélyét, valamint a feladatot átadó és átvev  
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az e törvény alapján számára biztosított támogatások 
igénylésér l vagy lemondásáról gondoskodott. 

A helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi 
társulások, az országos nemzetiségi önkormányzatok, valamint a központi költségvetési 
szervek egymás közötti feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele esetén, amennyiben az 
intézmény átadás-átvételének id pontja nem esik egybe a fenti táblázatban szerepl  
fenntartóváltási id pontokkal, úgy ezen id pontig az érintett felek a finanszírozást 
pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik. 

Az id skorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó 
szociális intézményeinek átadás-átvétele esetén a III. 4. b) alpont szerinti támogatást az 
ellátottak arányában kell megosztani. 

A III. 3. ae) és III. 3. jc) alpont szerinti támogatások esetében nincs lehet ség átadás-
átvételre. Amennyiben a fenntartó-változás következtében az önkormányzat nem lesz 
jogosult, vagy alacsonyabb összeg  támogatásra jogosult e jogcímeken, úgy a különbözet 
lemondásnak min sül. 
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d) A többcélú kistérségi társulások 2013. július 1-jei átalakulásával, megsz nésével 
összefügg  év közbeni változások  

Sorszám 
Adat-

szolgáltatás 
id pontja 

Támogatás 
jogcíme 

Adatszolgáltatás alapja 
Finanszírozás 

kezd  
hónapja 

1. 
2013. 

április 15. 

II. 1., II. 2., 
II. 3., II. 4., 

III. 3., 
III. 4. 

a többcélú kistérségi társulások jelzik a 
köznevelési és szociális intézmény(ek) 
2013. július 1-jét l történ  fenntartó-változását, 
az a)-b) pontok szerinti felmérés során megadott 
adatok megjelölésével 

2013. 
július 

3. A óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevel  munkáját közvetlenül segít k 
bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számítások 
figyelembevételével történik. 

a) Nevelési-szervezési paraméterek (a Közokt. tv.-ben és a Köznev. tv.-ben egyaránt): 

Foglalkozás-szervezés 

Gyermekek 
heti 

foglalkoz-
tatási 

id kerete 

Csoport 
átlag-

létszám 

Óvoda-
pedagógus 

heti 
kötelez  
óraszám, 

illetve kötött 
munkaid  

Intézmény-
típus-

együttható 

1 2 3 4 5 

gyermekek nem teljes idej  óvodai 
nevelésére szervezett csoport 

30,5 20 32 0,85 

gyermekek teljes idej  óvodai 
nevelésére szervezett csoport 

61,0 20 32 0,85 

Vegyesen szervezett csoportok esetén a gyermekeket a teljes idej  óvodai nevelésre 
szervezett csoportokba beírt gyermekek számánál kell figyelembe venni. 

b) Vezet i órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása 

2012/2013. nevelési évre: 

 

2013/2014. nevelési évre: 

 

ahol: 

Vk1; Vk2 = a 2012/2013., illetve a 2013/2014. nevelési évben a vezet i órakedvezményb l 
adódó létszámtöbblet, 

V1; V2 = 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 1. számú melléklet, Els  része szerinti 
kötelez en foglalkoztatott óvodavezet  és tagintézmény-vezet , 2013/2014. nevelési 
évben a Köznev. tv. 1. melléklete szerinti vezet k kötelez  létszáma, de legfeljebb 

− 2013. év els  8 hónapjában a 2012/2013. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) 
közoktatási statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott, 
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− 2013. év utolsó 4 hónapjában a 2013/2014. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) 
közoktatási statisztikai állapotra becsült 

vezet i létszám. 

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a közoktatási statisztikában 
szerepeltetett vezet i létszám alapján történik. 

Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezet i létszámra – a 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 
1. számú melléklet, Harmadik részében és a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 
5. mellékletében – megállapított kötelez  nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai 
számának összege. 

4. A II. 3. b) alpont szerinti támogatás az étkeztetést igénybe vev , térítési díj-kedvezményre 
jogosult gyermekek, tanulók 2013. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma 
alapján tervezhet , illetve igényelhet . A támogatás szempontjából az önkormányzat által 
szervezett étkeztetésben részt vev k számának megállapításánál egy f  – függetlenül attól, 
hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. 
Az igényjogosultság szempontjából egy f  létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek 
naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, f étkezés az önkormányzat által szervezett 
keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a 
térítési díj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vev k 
naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 
220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A 
nyári szünid ben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb 
szabadid s programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vev k 
létszáma az el bbi számításokban nem vehet  figyelembe. 

5. A 2. melléklet II., III. 3. és III. 4. pontjai szerinti támogatásra a települési önkormányzat, a 
települési nemzetiségi önkormányzat, az Mötv. alapján létrehozott társulás székhely 
önkormányzata, az intézményi társulás székhely önkormányzata, valamint a többcélú 
kistérségi társulás jogosult (a továbbiakban együtt: önkormányzat). 

A többcélú kistérségi társulás a támogatásokat csak akkor igényelheti, ha vállalja, hogy 

– a társulási megállapodás az Mötv. rendelkezéseinek megfelel  módosítása 
2013. június 30-án lép hatályba, 

– 2013. június 30-áig a szolgáltatót, intézményt fenntartja. 

Amennyiben az intézményi társulás jogutód nélkül megsz nik, úgy a társulás székhely 
önkormányzata a támogatásra a megsz nés hónapja utolsó napjáig jogosult. A többcélú 
kistérségi társulás éves támogatást igényel, amelyre azonban 2013. június 30-áig 
id arányosan jogosult. A fennmaradó – feladattal, intézménnyel összefüggésben igényelt – 
hat havi id arányos támogatást a Kiegészít  szabályok 2. d) alpontjában foglaltak szerint adja 
át 

– a feladatot átvev  települési önkormányzat, vagy 
– a társulási megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat 

részére, amennyiben a fenntartó az ellátott feladatra m ködési engedéllyel rendelkezik. 

6. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (id s és hajléktalan személyeket 
ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását 
biztosító intézményben), amely az intézménybe történ  felvétel napjával kezd dik és annak 
végleges elhagyásával fejez dik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – 
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egészségügyi vagy egyéb okból – távollév ket is figyelembe kell venni. Az intézményi 
jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megsz nik. 

7. A települési önkormányzatok kötelez  feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 
97. §-a szerinti ellátási szerz dés keretében történ  ellátása esetén a támogatás igénylésére a 
szolgáltatás, illetve az intézmény m ködési engedéllyel rendelkez  fenntartója jogosult, 
kivéve a III. 3. a) alpontot, amely jogcímnél – ellátási szerz dés esetén is – a települési 
önkormányzat jogosult a támogatásra. 

8. A települési nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk 
nyújtott III. 3. c), d), e) jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk 
fenntartott intézményekben a III. 3. ab)-ad), III. 3. b), III. 3. f)-l) alpontok és a III. 4. pont 
szerinti támogatásokra jogosultak az egyes jogcímekben szerepl  feltételek szerint azzal, hogy 
a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban 
részt vev  települések együttesen kell, hogy teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás 
III. 3. ab)-ad) alpontok szerinti támogatásra jogosultsága mellett a társulásban részt vev  
települési önkormányzat/ok/nak nem jár a III. 3. aa) alpont szerinti támogatás. 

9. A III. 3. ab)-l) és III. 4. pontokban szerepl  támogatásokat azok a települési 
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek 

– az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenységre külön 
jogszabály szerinti m ködési engedéllyel rendelkeznek, és  

– a Szoctv. 58/A. § (2)-(2e) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)-(2c) bekezdése alapján 
az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenységre – a 
Szoctv. 58/A. § (2d) bekezdésében, valamint a Gyvt. 145. § (2b) bekezdésében 
meghatározott kivételekkel – befogadást nyertek. 

10. Az Mötv. szerinti önkormányzati társulás, vagy intézményi társulás keretében történ  
m ködtetés esetén a m ködési engedély egy példányával a társulásban részt vev  valamennyi 
települési önkormányzatnak rendelkeznie kell. 

Intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében történ  m ködtetés esetén 

– a III. 3. a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések 
összlakosságszámát kell figyelembe venni, 

– a III.3. b) alpont alatti támogatás akkor vehet  igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen meghaladja a 40 000 f t. 

A III. 3. ab)-ad) jogcímek esetében 2013. június 30-áig intézményi társulásnak kell tekinteni, 
ha a települési önkormányzat a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás alapján 
látja el a feladatot a megállapodásban foglalt és a m ködési engedélyben ellátási területként 
feltüntetett településeken. Ezt követ en abban az esetben lehet e szabályok szerint támogatást 
igénybe vennie a m ködési engedéllyel rendelkez  önkormányzatnak, ha Mötv. szerinti 
társulást hoz létre az ellátott településekkel és a létrehozott társulás, mint fenntartó 
rendelkezik m ködési engedéllyel. 

11. A III. 3. és III. 4. pontokban szerepl  támogatások igénybevételének feltétele az ellátott 
adatainak – a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdései 
szerinti – nyilvántartásba vétele. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az id ponttól 
jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását ténylegesen megkezdte. 
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A III. 3. és III. 4. pontokban szerepl  támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a 
szolgáltatás a tárgyév egészében – a III. 3. aa) alpont szerinti támogatás kivételével – 
m ködési engedéllyel m ködik. 

Amennyiben a III. 3. és III. 4. pontok szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben 
m ködik, a támogatás a m ködés megkezdését követ  hónap 1-jét l, illetve megsz nése 
hónapjának utolsó napjáig id arányosan jár. Amennyiben a m ködési engedély adott hónap 
els  napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen id ponttól jogszer en m ködik, e 
hónapra a támogatás igénybe vehet . A III. 3. a) alpontra vonatkozóan: egy lakosra csak 
egyszer igényelhet  a támogatás. 

A III. 3. c) alpont szerinti támogatás azonos id szakban ugyanazon ellátott után a III. 3. g)-
i) alpontok szerinti támogatásokkal együtt nem igényelhet . 

A III. 3. d) alpont szerinti támogatás azonos id szakban ugyanazon ellátott után a III. 3. f)-
i) alpontok szerinti támogatásokkal együtt nem igényelhet . 

12. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a 
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak 
száma egyetlen napon sem haladhatja meg: 

– nappali intézmény esetén – a nappali meleged  kivételével – a m ködési 
engedélyben meghatározott fér helyszám 110%-át, 

– bentlakásos intézmény esetén a m ködési engedélyben meghatározott fér helyszám 
105%-át, 

éves átlagban pedig a fér helyszám 100%-át. Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak 
száma egyetlen napon sem haladhatja meg a m ködési engedélyben meghatározott 
ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak 100%-át. 

A helyettes szül nél, a gyermekek, illetve családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves 
átlagban nem haladhatja meg a m ködési engedélyben meghatározott fér helyszám 100%-át. 

13. A III. 3. pont szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akkor 
igényelhet , ha a feladat ellátásáról 

– a többcélú kistérségi társulás saját intézménye, szolgáltatója útján gondoskodik, vagy 
– olyan az Mötv. szerinti önkormányzati társulás, vagy intézményi társulás 

gondoskodik, amelyek esetében a feladat ellátásában részt vev  települési 
önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosítják, nem rendelkeznek 
az adott feladat ellátásához m ködési engedéllyel, és: 

= a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma az a), c)-d), és f)-
i) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 f , 

= a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma a j)-l) alpontok 
szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 f . 

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás 
szempontjából kizárólag egy társulásban vehet  figyelembe. 

14. A III. 4. a) alpontban az id skorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós 
bentlakást nyújtó szociális intézményeket fenntartó települési önkormányzat által 
foglalkoztatott intézményvezet , és a segít  munkatárs bértámogatása az alábbi paraméterek 
figyelembevételével történik: 
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Megnevezés Finanszírozás szempontjából elismert létszám 

Intézményvezet  1 f  

Segít : ápoló, gondozó, szociális, 
mentálhigiénés munkatárs 

4 ellátottra 1 f  

15. A III. 4. pont szerinti támogatás kizárólag az id skorú és/vagy hajléktalan személyek 
ellátásához vehet  igénybe. Amennyiben a szociális szakosított ellátást biztosító intézmény e 
személyek ellátásán kívül egyéb ellátotti csoportokról – pl. fogyatékos személyek, 
pszichiátriai és szenvedélyekben, gyermekvédelmi szakellátásban részesül kr l – is 
gondoskodik, úgy az intézmény-üzemeltetési támogatáshoz az intézmény-üzemeltetési kiadást 
meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az id skorúak átmeneti és tartós, 
illetve a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának adatait lehet szerepeltetni. 



3. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez
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A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított el irányzatok 

1. Lakossági közm fejlesztés támogatása 

 El irányzat:  1 350,0 millió forint 

A támogatás a magánszemélyek közm fejlesztési támogatásáról szóló 
262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint igényelhet .  

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 

 El irányzat:  4 500,0 millió forint 

Az el irányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az 
önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közm ves ivóvízellátás 
és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközm  társaságtól vásárolt, illetve átvett 
lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás a települési önkormányzatok között 
az igénybejelentést megel z  egyéves id szak lakossági fogyasztásának mennyisége, az 
ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai 
figyelembevételével kerül elosztásra. A támogatás településenkénti összegének megállapítása 
során figyelembe kell venni az adott önkormányzat lakosaink szociális helyzetét is.  

Az el irányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 
módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a 
településen él k részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve 
tartálykocsis szállítással biztosítani. 

A támogatási igényekr l a – vízgazdálkodásért felel s miniszter által vezetett – tárcaközi 
bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felel s miniszter dönt. 

3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 

El irányzat:  144,8 millió forint 

A hozzájárulás az összegy jtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan 
elhelyezett lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után illeti meg azon települési 
önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közm ves 
csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék 
gy jtésér l ártalmatlanítás céljából – a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – gondoskodnak. Az összeg a fajlagos 
lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 

A hozzájárulást a települési önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi 
mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el. 

4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 

 El irányzat:  192,0 millió forint 

Az el irányzat a meglév  közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz 
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett 
eszközökön végzend  munkákat – kivételes esetben új eszköz beszerzését – a m szaki 
el írások vagy a m szaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós 
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használata biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok 
esetén lehet ség van a m ködtetés támogatására is. 

A kompközlekedés fenntartásához Mohács város önkormányzatát legalább 30 millió forint, 
Dunafalva község önkormányzatát legalább 12 millió forint illeti meg az el irányzatból. 

Az el irányzat azon települési önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett 
eszközök a tulajdonában és m ködtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén 
az említett eszközöket közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában 
m ködtetik, tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felel s miniszter dönt. A 
tárcaközi bizottságot a közlekedésért felel s miniszter vezeti.  

5. Határátkel helyek fenntartásának támogatása 

 El irányzat:  85,0 millió forint 

Az el irányzat 70%-a a 2012. december 31-ei schengeni küls  határszakaszokon (a magyar-
ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát határszakaszokon), 30%-a a 
2012. december 31-ei schengeni bels  határszakaszokon (a magyar-osztrák,  a magyar-
szlovén és a magyar–szlovák határszakaszokon) közúti határátkel helyet fenntartó települési 
önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a közúti ki- és belépési (személyi- és 
járm forgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, összege települési 
önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál. A támogatás a határátkel hely 
tisztántartása, megközelíthet sége érdekében felmerül  m ködési célú kiadásokra használható 
fel a személyi jelleg  kiadások kivételével. 

A küls  határszakaszok határátkel helyeihez kapcsolódó támogatást a határrendészetért 
felel s miniszter a 2012. évi közúti ki- és belépési adatok arányában, a bels  határszakaszok 
határátkel helyeihez kapcsolódó támogatást a 2007. évi közúti ki- és belépési adatok 
arányában 2013. március 25-éig folyósítja egy összegben.  

6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  

El irányzat:  6 800,0 millió forint 

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak és a 
társulásnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszer  megszervezése 
folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követ en hozott 
döntéseikhez kapcsolódó 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik 
teljesítéséhez. 

A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve társulási szint  
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidej leg az álláshely megszüntetését 
is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható 
vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a 
társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 
2013. április 12., II. ütem 2013. július 12., III. ütem 2013. szeptember 27. 

Az el irányzat fedezetet nyújt továbbá 
– a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 

jogcímen az el z  években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a 
tárgyévben jóváhagyott kötelezettségvállalások, valamint 

– a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések 

forrására.  
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7. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása 

El irányzat:  300,0 millió forint 

Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat azon magánszemély 
tulajdonosok támogatására, akiknek a martinsalakból épült – építési és használatbavételi 
(fennmaradási) engedéllyel rendelkez  – lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott 
kérelme és a szakért i vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt 
támogatást az Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság az épületek károsodásának 
mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolja.  

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellen rzésének részletes feltételeit az ózdi martinsalak felhasználásával 
készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésér l szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: kárenyhítésr l szóló kormányrendelet) határozza meg. A támogatási 
igényeket – az Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság folyósításra vonatkozó 
kezdeményezésének sorrendjében – a tárgyévben rendelkezésre álló el irányzat mértékéig 
lehet teljesíteni.  

Az el irányzat szolgál az ÉMI Kht. általi azon ózdi martinsalak felhasználásával épült 
lakóépületek az Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság szakmai felügyelete mellett 
történ  felmérésére, amelyeket a 2002. január 15-éig benyújtott kérelem alapján szakért  
megvizsgált és épületkategóriába sorolt, de a kárenyhítésr l szóló kormányrendelet alapján 
kárenyhítésben még nem részesültek. 

8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása 

 El irányzat:  13 900,0 millió forint 

Az el irányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb 
együttm ködési formái (a továbbiakban: önkormányzat), illetve az önkormányzat társulása 
európai uniós fejlesztési célú pályázatai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban: EU Öner  
Alap) a korábbi években megítélt és támogatási szerz désben rögzített központi költségvetési 
támogatásból, valamint a 2013. évben megkötött támogatási szerz désekb l adódó fizetési 
kötelezettségek teljesítésére. 

A 2013. évben – a megyei önkormányzatok kivételével – EU Öner  Alap támogatás a 
vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi, a szociális városrehabilitációs célú, az 
egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, valamint a bölcs dei, óvodai és általános 
iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges 
saját forrás kiegészítésére igényelhet , amelyek – a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési és 
csapadékvíz-elvezetési célt kivéve – az önkormányzat, illetve társulása vagyongyarapodását 
eredményezik, és amelyek esetében – az egészségügyi alapellátással, a szennyvízelvezetéssel 
és -kezeléssel kapcsolatos, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 
ivóvízmin ség-javító programjával érintett beruházások kivételével – az uniós forrásról szóló 
támogatói döntés a 2012. évben vagy azt követ en született meg. 

A 2013. évben a megyei önkormányzatok azon fejlesztéseikhez szükséges saját forrás 
kiegészítésére igényelhetik az EU Öner  Alap támogatást, amelyek esetében az uniós 
forrásról szóló támogatói döntés a 2012. évben vagy azt megel z en született meg. 

2013. évben EU Öner  Alap támogatást kizárólag a következ  önkormányzatok, illetve 
társulásaik igényelhetnek: 

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelent s 
munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szerepl  
települések, 
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b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. vagy 
4. mellékletében szerepl  kistérségek területén lév  települések, 

c) azon önkormányzatok, amelyek a 2011. évben az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatásában részesültek, 

d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek a Környezet és Energia Operatív 
Program ivóvízmin ség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében 
megvalósuló ivóvízmin ség-javító beruházásaikhoz, 

e) jogi személyiség  – önkormányzatok közötti – társulások, amelyek támogatást 
kizárólag az uniós támogatási szerz désben kedvezményezettként feltüntetett, valamint az a), 
b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelel  tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás 
alapján igényelhetnek, 

f) a megyei önkormányzatok.  
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felel s miniszter dönt. A döntés az EU Öner  

Alap támogatásról a fejlesztés teljes id szakára – el re ütemezetten – történik. 
Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határid ben történ  

megvalósítása érdekében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható. 
 

9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 

El irányzat:  2 400,0 millió forint 

Az el irányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési 
önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. Az el irányzatból támogatást az a 
települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári id szakban a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül  gyermekek számára étkeztetést biztosít.   

10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

El irányzat: 4 870,0 millió forint 

a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
 

El irányzat: 700,0 millió forint 

aa) Kötelez  önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, továbbá az 
intézményi társulás székhely önkormányzata a kötelez  önkormányzati feladatot ellátó 
intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhet  maximális támogatás mértéke 
30,0 millió forint.  

ab) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a tulajdonában 
lév , sportlétesítményként üzemel  létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új 
sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhet  maximális támogatás mértéke 
20,0 millió forint.  

ac) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 

Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. Az igényelhet  maximális 
támogatás mértéke 10,0 millió forint. 

Nem nyújtható az aa)-ac) pont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt 
m szaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással 
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létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem 
idegeníthet  el, kivéve, ha az elidegenítést m szaki vagy szakmai okok teszik 
szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél 
szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi 
önkormányzatokért felel s miniszter engedélyével történhet. 

b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, 
Káposztásmegyer vasúti és egyéb f városi közösségi közlekedés fejlesztésének 
támogatása  

 
El irányzat: 1 000,0 millió forint 

Az el irányzat nyújt fedezetet a Széll Kálmán tér felújítása, a térség 
tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztése, a budai fonódó villamoshálózat kiépítése, 
valamint a fogaskerek  felújítása és Széll Kálmán térre való behozatala támogatásának 
2013. évi ütemére. Az el irányzat szolgál forrásul továbbá a Káposztásmegyer vasúti 
megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának és egyéb f városi közösségi 
közlekedés fejlesztésének támogatása 2013. évi ütemére.  

c) Egy és két számjegy  országos f közlekedési utak f városi szakaszai karbantartásának 
támogatása 

 
El irányzat: 500,0 millió forint 

Az el irányzat nyújt fedezetet az egy és két számjegy  országos f közlekedési utak 
f városi szakaszai karbantartása támogatásának 2013. évi ütemére. 

d) Római parti árvízvédelmi védm  megvalósításának támogatása 
 

El irányzat: 500,0 millió forint 

Az el irányzat a Római parti árvízvédelmi védm  megvalósítása támogatásának 
2013. évi ütemét szolgálja. 

e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 
 

El irányzat: 1 500,0 millió forint 

Az el irányzat a f városi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága 
arányában a Központi Statisztikai Hivatal 2008. december 31-ei állapotnak megfelel en 
elkészített Országos Statisztikai Adatgy jtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai 
adatgy jtés” alapján illeti meg a kerületi önkormányzatot. A támogatás a burkolatlan 
utak szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás 
közvetlen el feltételéül szolgáló mellékgy jt  és f gy jt  csatornaszakaszok 
megépítésére használható fel. A támogatás els dlegesen a csatornázott, de burkolatlan 
utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Ha az útépítési engedély az út szilárd 
burkolattal való kiépítését jelz lámpa építésével engedélyezi, a támogatásból annak 
költségei is elszámolhatók. Ha a csatornázott területek szilárd burkolattal történ  
ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a 
csapadékvíz-elvezet  csatorna építésével egyidej leg (azonos beruházásban) 
megvalósuló útburkolásra fordítható. 
 



28472 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám

Az igénybevett támogatás elszámolása a tárgyévben jogszer en felmerült kiadások 
figyelembevételével, a kerületi önkormányzathoz beérkezett, a kerületi önkormányzat 
által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása az alábbiak szerint 
történik: január 25-éig 500 millió forint, április 25-éig 500 millió forint, július 25-éig 
500 millió forint. 

f) Ferihegyi út meghosszabbítása 
 

El irányzat: 670,0 millió forint 

Az el irányzat a Ferihegyi út meghosszabbítása támogatásának 2013. évi ütemét 
szolgálja. 

 
Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felel s miniszter, hogy támogatási szerz dést 

kössön a F városi Önkormányzattal a b) és c) pont szerinti,valamint Budapest F város 
XVII. Rákosmente Önkormányzatával az f) pont szerinti támogatás felhasználásának részletes 
szabályairól. 

Felhatalmazást kap a vízgazdálkodási szervezetek irányításáért felel s miniszter, hogy a 
F városi Önkormányzattal támogatási szerz dést kössön a d) pont szerinti támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól. 

11. „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 

El irányzat: 100,0 millió forint 

Az el irányzatból támogatást azon „art” mozit fenntartó, illetve nem önkormányzati 
tulajdonban lév  „art” mozit támogató települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, 
hogy a támogatással e mozik digitális vetítésre történ  átállásának m szaki, technikai 
feltételeit biztosítja.  

12. Könyvtári és közm vel dési érdekeltségnövel  támogatás, muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

El irányzat: 780,0 millió forint 

Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott 
nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közm vel dési infrastruktúra technikai, 
m szaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai 
fejlesztéséhez.  

13. A 2012. évr l áthúzódó bérkompenzáció támogatása 

El irányzat: 1 250,0 millió forint 

Az el irányzat szolgál a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 
2012. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. 

A támogatás a települési önkormányzatokat a költségvetési szerveknél és az egyházak 
közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról 
szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg. 

14.  A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ m ködésének támogatása 

El irányzat: 500,0 millió forint 
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A támogatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg azzal, hogy — a Zsolnay 
Örökség Kezel  Nonprofit Kft.-n keresztül — a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály 
Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához használható fel. 

Felhatalmazást kap a kultúráért felel s miniszter, hogy — a helyi önkormányzatokért 
felel s miniszterrel egyeztetve — a támogatás igénylésének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellen rzésének részletes szabályairól Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával támogatási szerz dést kössön.  

15. Üdül helyi feladatok támogatása 

El irányzat: 9 437,0 millió forint 

A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. 
Mértéke az üdül vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden 
forintjához 1,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhet  a hozzájárulás. 

A támogatás az önkormányzatok számára a nettó finanszírozás keretében havi ütemekben, 
az üdül vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2011. évi tény 
adatai alapján kerül folyósításra. A támogatással az üdül vendégek tartózkodási ideje alapján 
beszedett idegenforgalmi adó 2013. évi tény adatai alapján a 2013. évi beszámoló keretében 
kell elszámolniuk az önkormányzatoknak. 

16. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása 

El irányzat: 293,0 millió forint 

Az el irányzat a TÁMOP, illetve a Norvég Alap támogatásával a Biztos Kezdet projekt 
keretében létrehozott Gyermekházak fenntartásának támogatására szolgál. Igényelhetik a 
Biztos Kezdet Gyermekházat m ködtet  települési önkormányzatok, a projektek TÁMOP-
ból, illetve Norvég Alapból történt finanszírozásának lezárását követ en. 

17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 

El irányzat: 814,0 millió forint 

A támogatás a lakott külterülettel rendelkez  települési önkormányzatokat a KEKKH által 
2012. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján 
kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg. A támogatás folyósítása négy 
egyenl  részletben, minden negyedév els  hónapjának 25-éig történik. 

18. A kötelez en ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 

El irányzat:  10 000,0 millió forint 

Az el irányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § 
(4) bekezdés c) pontja szerinti, a F városi Önkormányzat által kötelez en ellátandó feladatok 
támogatására szolgál. A támogatás a f városi helyi közösségi közlekedés 2013. évi 
m ködésének támogatására fordítható. 

Felhatalmazást kap a közlekedésért felel s miniszter és a helyi önkormányzatokért felel s 
miniszter, hogy – az államháztartásért felel s miniszter egyetértésével – a támogatás 
folyósításáról, felhasználásáról, elszámolásáról és ellen rzésér l a F városi Önkormányzattal 
támogatási szerz dést kössön. 

A támogatás nem haladhatja meg az Európai Közösségek Tanácsának 
1370/2007/EK rendelete alapján megállapított, a f városi helyi közlekedési közszolgáltatás 
ellátása során felmerül  veszteséget. 
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A helyi önkormányzatok kiegészít  támogatásai 

1. Önkormányzati fejezeti tartalék 

El irányzat: 24 493,0 millió forint 

I. Az önkormányzati fejezeti tartalék el irányzatot növeli 

a) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvev t, 
b) a költségvetési évet megel z  évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok és 

társulásaik által költségvetési évben visszafizetett hozzájárulások és támogatások 
összege, 

c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvev szék ellen rzése alapján a 
helyi önkormányzatok és társulásaik által jogtalanul igénybe vett hozzájárulások és 
támogatások költségvetési évben visszafizetett összege, 

d) a helyi önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben megfizetett 
igénybevételi, kiegészít  és késedelmi kamat összege, 

e) a települési önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt 
normatív hozzájárulásoknak és támogatásoknak az államháztartásról szóló 
jogszabályokban meghatározott id pontokban és esetekben – a nem helyi 
önkormányzat vagy társulás részére történ  feladatátadással összefügg  
el irányzat-csökkenés kivételével – lemondott el irányzat összege. 

II. Az önkormányzati fejezeti tartalék el irányzatot csökkenti a települési 
önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatív 
hozzájárulásoknak és támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban 
meghatározott id pontokban és esetekben – a nem helyi önkormányzattól vagy 
társulástól történ  feladatátvétellel összefügg  el irányzat-növelés kivételével – 
pótigényelt el irányzat összege. 

III. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következ  kifizetések teljesíthet k 

a) a hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megel z  évi elszámolása 
alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik részér l a költségvetési évben 
keletkez  pótigény összege, 

b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvev szék ellen rzése alapján a 
helyi önkormányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillet  hozzájárulások és 
támogatások költségvetési évben kifizetett összege, 

c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi 
önkormányzatokat és társulásaikat megillet  igénybevételi, késedelmi és 
kiegészít  kamat összege. 

IV. A tartalék el irányzat szolgál a helyi önkormányzatok m köd képessége meg rzését 
szolgáló kiegészít  támogatás forrásául. 

A helyi önkormányzatok kiegészít  támogatást – Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (5) bekezdésére figyelemmel – kivételes esetben, 
m köd képességüket veszélyeztet  helyzet esetén igényelhetnek. 
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Az önkormányzat a támogatási igényt a helyi önkormányzatokért felel s miniszter által 
m ködtetett informatikai rendszerben lezárja, és a rendszerb l generált adatlapokat a kincstár 
illetékes területi szervéhez nyújtja be papír alapon.  

Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig 
lehet benyújtani. 

Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat 
be, kivéve, ha olyan el re nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat 
m köd képességét veszélyezteti. 

A kincstár a saját nyilvántartásából elérhet  és az önkormányzattól – indokolt esetben 
helyszíni ellen rzés során – rendelkezésre álló dokumentumokkal kiegészített igénylést 
megküldi a helyi önkormányzatokért felel s miniszternek és az államháztartásért felel s 
miniszternek. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felel s miniszter és az államháztartásért felel s 
miniszter – a helyi önkormányzatokért felel s miniszter által felkért bizottság javaslata 
alapján – a beérkez  támogatási igények elbírálását követ en folyamatosan, de legkés bb 
2013. december 20-áig együttesen dönt. Az önkormányzat m köd képességét veszélyeztet  
esetben a döntés meghozatalára az igénylés beérkezését követ en soron kívül kerülhet sor. 

A támogatás önkormányzatonkénti összege a helyi önkormányzatokért felel s miniszter által 
vezetett minisztérium honlapján és az államháztartásért felel s miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzétételre kerül. 

A támogatás átutalása a támogatási döntés meghozatalát követ en haladéktalanul történik. 

2. Szerkezetátalakítási tartalék 

El irányzat: 20 000,0 millió forint 

Az el irányzat a közfeladatok átalakításával összefügg , év közben jelentkez  
szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgál. 

3. Megyei önkormányzati tartalék 

El irányzat: 1 500,0 millió forint 

Az el irányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2013. évi váratlan m ködési kiadásai 
támogatására m ködési bevételeik figyelembevételével. 

4. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére 
irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 

El irányzat: 100,0 millió forint 

a) Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás 
keretében az egyezséget pénzügyi intézményt l felvett hitellel teremtette meg. Ha a 
kamattámogatás alapjául szolgáló hitel forinttól eltér  devizanem , a kamattámogatást a 
Magyar Nemzeti Bank által a kamattámogatás esedékességét megel z  második 
munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó középárfolyam figyelembevételével 
kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felel s 
miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti. 
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b)  A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közrem köd  pénzügyi 
gondnokok díjához állami támogatás vehet  igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege 
– az általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer 
forint. 

A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének joger re 
emelkedését követ en – a helyi önkormányzatokért felel s miniszter intézkedik. 



5. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez
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A központi alrendszer azon el irányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül 
eltérhet az el irányzattól 

1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az el irányzattól: 

 A B 
1 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben 

2 
 A büntet eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 2. alcím, 

17. jogcímcsoport) 
3  Jogi segítségnyújtás (20. cím, 2. alcím, 18. jogcímcsoport) 
4  B ncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 2. alcím, 20. jogcímcsoport) 
5  Céltartalékok (24. cím) 
6 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
7  Állat- és növénykártalanítás (20. cím, 6. alcím) 
8  Uniós programok árfolyam-különbözete (20. cím, 7. alcím, 1. jogcímcsoport) 
9 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben 

10  Kárrendezési célel irányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport) 
11  Szervezetátalakítási alap (25. cím, 30. alcím, 10. jogcímcsoport) 
12 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
13  Peres ügyek (25. cím) 
14 XX. EMBERI ER FORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben 
15  Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport) 

16 
 GYES-en és GYED-en lév k hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17. alcím, 

7. jogcímcsoport) 
17  Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20. cím, 55. alcím, 4. jogcímcsoport) 
18  Családi támogatások (21. cím, 1. alcím) 
19  Korhatár alatti ellátások (21. cím, 2. alcím) 
20  Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatások (21. cím, 3. alcím) 
21  Közgyógyellátás (21. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport) 

22 
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
fejezetben 

23  Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím) 
24  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím) 
25  Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím) 
26  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím) 
27 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben 
28  Lakástámogatások (29. cím) 
29  Egyéb vállalati támogatások (30. cím, 2. alcím) 
30  Normatív támogatások (30. cím, 3. alcím) 
31  Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím) 
32  Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport) 
33  Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport) 
34  Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport) 
35  Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport) 
36  1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport) 
37  Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport) 

38 
 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32. cím, 1. alcím, 21. 

jogcímcsoport) 

39 
 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. 

jogcímcsoport) 
40  Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím) 
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41  Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport) 

42 
 Az 1947-es párizsi békeszerz désb l ered  kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2. 

jogcímcsoport) 

43 
 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz (35. cím, 2. alcím, 5. 

jogcímcsoport) 
44  Nemzetközi elszámolások kiadásai (36. cím) 
45  Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím) 
46  Követeléskezelés költségei (41. cím) 
47  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím) 

48 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
fejezetben 

49  Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport) 
50  Kezesi felel sségb l ered  kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport) 
51  Konszernfelel sség alapján történ  kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport) 
52  Egyéb bírósági döntésb l ered  kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport) 
53  Egyéb szerz déses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport) 
54  Egyéb jogszabályból ered  kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. jogcímcsoport) 
55  Átcserélhet  kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport) 
56  ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím) 

57 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
fejezetben 

58  Bírósági döntésb l ered  kiadások (2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport) 
59 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben 
60  Járulékkedvezmény megtérítés (1. cím, 7. alcím) 
61  Álláskeresési ellátások (4. cím, 1. alcím) 
62  Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (4. cím, 4. alcím) 
63  Bérgarancia kifizetések (5. cím) 
64  TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönz  normatív támogatások (14. cím, 2. alcím) 
65 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben 
66  Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport) 
67  Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport) 
68  Szolgálatfügg  nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport) 
69  Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím) 
70  Vagyongazdálkodás (3. cím) 
71 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben 
72  Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport) 
73  Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport) 
74  Külföldi gyógykezelés (2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. jogcím) 
75  Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport) 
76  Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport) 
77  Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport) 
78  Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. jogcímcsoport) 
79  Gyógyfürd  és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport) 
80  Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport) 
81  Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport) 

82 
 Nemzetközi egyezményb l ered  és külföldön történ  ellátások kiadásai (2. cím, 3. 

alcím, 7. jogcímcsoport) 
83  Kifizet helyeket megillet  költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím) 
84  Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím) 
85  Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. jogcím) 

86 
 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4. alcím, 4. 

jogcímcsoport, 5. jogcím) 
87  Vagyongazdálkodás (3. cím) 
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2. Az el irányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphet : 

 A B 
1 VIII. ÜGYÉSZSÉG fejezetben 
2  Joger sen megállapított kártérítések célel irányzata (3. cím, 4. alcím) 
3 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
4  Peres ügyek (20. cím, 13. alcím) 
5 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben 

6 
 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerül  készenléti alegységek 

alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) (8. cím, 2. alcím, 1. 
jogcímcsoport) 

7 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben 

8 
 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. 

jogcímcsoport) 
9 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben 

10  Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím) 
11 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
12  Beruházás ösztönzési célel irányzat (20. cím, 33. alcím, 1. jogcímcsoport) 
13  Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport) 

14 
 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 3. 

jogcímcsoport) 

15 
 A vasúti pályahálózat m ködtetésének költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 4. 

jogcímcsoport) 
16 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben 
17  Start-munkaprogram (8. cím) 
 

3. Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében 
illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lép  átcsoportosítási 
szabályokra vonatkozó rendelkezésekben foglalt lehet ségek kimerültek, az együttes 
eredeti támogatási el irányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphet : 

 A B 
1 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
2  Uniós programok kiegészít  támogatása (20. cím, 4. alcím) 
3  Vidékfejlesztési és halászati programok (20. cím, 11. alcím) 
4 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben 
5  Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím) 
6 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
7  TEN-T projektek (20. cím, 32. alcím, 5. jogcímcsoport) 
8 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben 
9  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2. cím, 4. alcím) 

10  Területi Együttm ködés (2. cím, 5. alcím) 
11  Egyéb uniós el irányzatok (2. cím, 6. alcím) 

12 
 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáter  támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. 

jogcímcsoport) 
13  Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása (2. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport) 
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4. A nyugdíjszer  ellátásban részesül  személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával 
összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felel s 
miniszter engedélyével túlléphet : 

 A B 
1 XX. EMBERI ER FORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben 
2  Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport) 

 

5. A pénzügyi tranzakciós illeték megfizetéséhez kapcsolódóan az államháztartásért 
felel s miniszter engedélyével túlléphet : 

 A B 
1 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben 

2 
 Magyar Államkincstár, M ködési költségvetés, Dologi kiadások el irányzat (8. cím, 

1. el irányzat csoport, 3. kiemelt el irányzat) 
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millió forint

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen

Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0,0 99 918,5 119 740,5 133 922,0 146 717,4 144 913,9 150 997,7 796 210,2
Közlekedés Operatív Program 0,0 161 292,2 243 876,2 280 706,1 293 405,8 343 698,5 362 078,5 1 685 057,3
Társadalmi megújulás Operatív Program 0,0 154 743,4 158 081,2 153 739,4 158 801,5 166 322,3 173 879,3 965 567,2
Államreform Operatív Program 0,0 7 618,9 7 405,1 6 646,5 6 164,9 6 196,6 6 457,3 40 489,3
Elektronikus közigazgatás Operatív Program 0,0 17 463,4 17 386,2 16 239,5 15 927,6 15 726,3 16 432,3 99 175,2
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 0,0 78 304,9 71 258,0 74 531,7 90 192,5 87 817,3 92 189,9 494 294,1
Környezet és energia Operatív Program 0,0 104 543,7 171 170,1 207 955,0 218 336,9 227 898,5 239 295,0 1 169 199,3
Nyugat-dunántúli Operatív Program 0,0 18 632,9 19 972,2 20 787,6 23 183,2 22 565,1 23 703,0 128 844,0
Közép-dunántúli Operatív Program 0,0 20 407,5 21 874,3 22 767,4 25 391,1 24 714,1 25 960,5 141 114,9
Dél-dunántúli Operatív Program 0,0 28 331,4 30 367,7 31 607,6 35 250,1 34 310,2 36 040,5 195 907,5
Dél-alföldi Operatív Program 0,0 30 082,3 32 244,5 33 561,0 37 428,6 36 430,6 38 267,8 208 014,6
Észak-alföldi Operatív Program 0,0 39 176,9 41 992,8 43 707,3 48 744,2 47 444,5 49 837,1 270 902,8
Észak-magyarországi Operatív Program 0,0 36 310,3 38 920,1 40 509,2 45 177,5 43 973,0 46 190,5 251 080,6
Közép-magyarországi Operatív Program 0,0 118 567,6 101 557,0 70 073,4 36 208,4 36 471,6 36 740,2 399 618,1
Végrehajtás Operatív Program 0,0 7 761,1 13 259,2 16 077,7 16 491,6 17 027,8 17 565,9 88 183,3

Összesen
2008-2013. évekre 
felosztásra került

923 154,8 1 089 105,1 1 152 831,4 1 197 421,2 1 255 510,4 1 315 635,5 6 933 658,4

Európai Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alap keret-
el irányzatai

143 450,7 135 053,3 147 897,4 145 677,9 155 190,9 159 640,5 165 678,4 1 052 589,1

A Halászati Operatív Program keret-el irányzatai 0,0 1 594,5 1 679,5 1 732,6 1 930,7 1 768,8 1 853,5 10 559,6

Kötelezettségvállalási keret-el irányzatok

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
keret-el irányzatai EU forrás
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A közalkalmazotti fizetési osztályok els  fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, 
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 

2013. évben 

Fizetési Fizetési osztályok 

fokozatok A B C D E F G H I J 

1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500 

2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600 

3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350 

4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100 

5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850 

6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600 

7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200 

8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825 

9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450 

10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075 

11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700 

12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325 

13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025 

14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot 
ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillet  támogatások 

A központi költségvetés – a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a nem állami 
szociális fenntartónak a következ  támogatásokat biztosítja. 

 
I. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatása 
 

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040 
Ft/év/foglalkoztatott 

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történ  végrehajtását 
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok 
alapján elismert átlagbér alapú feladathoz kötött támogatást biztosít – a II. pontban 
található ellátás kivételével – a bentlakást nyújtó szociális – kivéve hajléktalanok átmeneti 
intézményei – és gyermekvédelmi szakellátási intézmény nem állami fenntartói részére. 
Az átlagbér alapú támogatás a fenntartók által foglalkoztatott munkatársak béréhez 
valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adójához 
jár, és az intézmény m ködésével összefüggésben használható fel. 

 
A támogatás éves összegének meghatározása 

aa) Az intézményekben ellátottak számának meghatározása 

A nem állami szociális fenntartó jogszabályban meghatározottak szerinti igénylés 
keretében adatot szolgáltat az általa fenntartott intézmények ellátotti létszámáról, amely 
nem lehet több éves szinten a m ködési engedélyben szerepl  létszám 100%-nál. Az 
ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok 
számát 365-tel kell osztani. 

ab) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása 

Gsz = L/4  
 
ahol: 

Gsz = 2013. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve, 

L = adott évre aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám. 

ac) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása 

T = Gsz*Ksz*2 606 040  
 

ahol: 

Ksz = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós 
szorzószám, szolgáltatásonként. 
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A B C D 

1  F típus Típus Altípus 
Szorzó
szám Kiegészít  rendelkezések 

2 

S
zociális [S

zoc. tv. 57. § (2) bekezdés, a hajléktalanok átm
eneti intézm

ényei kivételével] 

ápolást, gondozást igényl
 ellátás 

id sek otthona (átlagos 
ellátás)  

1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
id sek otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak 
fenn. 

3 
id sek otthona (demens 

ellátás) 
1,18 

A támogatást igénybe vehetik azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép 
súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkez  
demens betegek ellátását biztosítják. Az e pont szerinti 
támogatás vehet  igénybe az id sek Szoctv. 57. § (2) 
bekezdése szerinti tartós bentlakásos intézményében és az 
emelt színvonalú fér helyen ellátott, a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a 
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott 
demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter 
szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló 
szakvéleményével rendelkez  demens betegek után is. 

4 
id sek otthona (emelt 

szint  ellátás) 
0,19 

A támogatás az id sek otthonaiban a 2007. december 31-én 
hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú 
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 
31-én a m ködési engedélyben meghatározott fér helyen 
gondozott – a 3. altípus szerint súlyos demens betegnek nem 
min sül  – ellátottak után illeti meg a fenntartót. 

5 
pszichiátriai betegek 

otthona 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
pszichiátriai betegek otthonát, intézményenként legalább 10 
fér hellyel tartják fenn. 

6 szenvedélybetegek otthona 1,22 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
szenvedélybetegek otthonát, intézményenként legalább 10 
fér hellyel tartják fenn. 

7 
fogyatékos személyek 

otthona 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és 
halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát 
intézményenként legalább 10 fér hellyel tartják fenn. 

8 hajléktalanok otthona 1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok otthonát 
tartanak fenn. 

9 

rehabilitációs intézm
ény 

pszichiátriai betegek 
rehabilitációs intézménye 

1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 fér hellyel tartják fenn. 

10 
szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 fér hellyel tartják fenn. 

11 
fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
fogyatékos személyek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 fér hellyel tartják fenn. 

12 
hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye 
1,00 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalan személyek 
rehabilitációs intézményét tartanak fenn. 

13 lakóotthonok 

fogyatékos személyek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,96 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelel  fogyatékosok rehabilitációs 
célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

14 
fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó célú 

lakóotthona 
1,27 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-nak megfelel  ápoló-gondozó célú 
lakóotthont üzemeltetnek. 

15 
pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,96 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelel  pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek. 
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16 
szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,96 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-nak megfelel  szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

17 

átm
eneti elhelyezést nyújtó 

intézm
ények 

id skorúak gondozóháza 1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon id skorúak gondozóházát 
tartanak fenn. 

18 
fogyatékos személyek 

gondozóháza 
1,11 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek 
gondozóházát tartanak fenn 

19 
pszichiátriai betegek 

átmeneti otthona 
1,11 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiátriai betegek 
átmeneti otthonát tartanak fenn. 

20 
szenvedélybetegek 
átmeneti otthona 

1,11 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon szenvedélybetegek 
átmeneti otthonát tartanak fenn. 

21 

tám
o

gatott 
lakha

tás támogatott lakhatás  1,27 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdés alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást. 

22 

G
yerm

ekvédelem
 (G

yvt. 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja) 

otthont nyújtó ellátás  

 

gyermekotthonban 
biztosított otthont nyújtó 

ellátás 
1,33 

A támogatást a gyerekvédelmi szakellátást nyújtó fenntartó 
veheti igénybe, azokra – gyámhatósági határozattal átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal 
elhelyezett – 3-17 éves gyermekekre, akik az általa 
fenntartott gyermekotthonban, lakásotthonban kerültek 
elhelyezésre és nem min sítették ket különleges vagy 
speciális szükséglet nek. 

23 
lakásotthonban biztosított 

otthont nyújtó ellátás 
1,33 

24 

különleges 
gyermekotthonban, 
gyermekotthonban 

biztosított gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,50 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott: 
– ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) bekezdés 
a) pontja szerinti 0-3 éves életkorú különleges szükséglet  
gyermekek, 
– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakért i bizottság 
szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
különleges szükséglet  gyermekek, 
– átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi 
szakért i bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti különleges szükséglet  gyermekek után veheti 
igénybe. 
A támogatás igénybevételének megalapozásához a kora 
miatt különleges ellátást igényl  gyermek esetében a 
gyermekvédelmi szakért i bizottság szakvéleménye nem 
szükséges. 

25 

különleges lakásotthonban, 
lakásotthonban biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,50 

26 

szociális törvény hatálya 
alá tartozó intézményben 

biztosított gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,50 

27 

speciális 
gyermekotthonban, 
gyermekotthonban 

biztosított gyermekvédelmi 
speciális ellátás 

1,55 
A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott: 
– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakért i bizottság 
szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján speciális 
szükséglet  gyermekek, 
– átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi 
szakért i bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti speciális szükséglet  gyermekek 
után veheti igénybe. 

28 

speciális lakásotthonban, 
lakásotthonban biztosított 
gyermekvédelmi speciális 

ellátás 

1,55 

29 

szociális törvény hatálya 
alá tartózó intézményben 

biztosított gyermekvédelmi 
speciális ellátás     

1,55 

30 

utógondozói ellátás 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 
utógondozó otthonban 
biztosított utógondozói 

ellátás 

1,10 
Támogatás vehet  igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) 
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal 
feln tt után. 

31 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 

gyermekotthonban, 
lakásotthonban biztosított 

utógondozói ellátás  

1,10 



28486 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám

32 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 
különleges és speciális 

gyermekotthonban, 
különleges és speciális 

lakásotthonban biztosított 
utógondozói ellátás  

1,10 

33 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 

küls  fér helyen biztosított 
utógondozói ellátás 

1,15 

34 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján biztosított 

utógondozói ellátás 
gyermekotthonban/lakásott

honban, különleges 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, speciális 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, 
utógondozó otthonban, 

küls fér helyen 

0,88 

Támogatás vehet  igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesül  18-21 éves korú, fiatal 
feln tt után. 

 
II. Nevel szül i elhelyezés támogatása 
 
A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít a Gyvt. szerinti 
nevel szül i elhelyezést, nevel szül i hálózatban biztosító fenntartónak, a 
következ k szerint.  

 
T = At * Ksz 

ahol  

T =  a támogatás összege, 

At= alaptámogatás, amely egyenl  a 2. melléklet III. pont 3. l) alpontjában 
meghatározott támogatás összegével 

Ksz= korrekciós szorzó, amely ellátottanként: 
a) nevel szül nél biztosított otthont nyújtó ellátás esetén: 1,18; 
b) nevel szül nél biztosított különleges ellátás esetén: 1,34; 
c) nevel szül nél biztosított speciális ellátás esetén: 1,39; 
d) nevel szül nél a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott ok 

miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerint biztosított utógondozói ellátás esetén: 1,08; 
e) nevel szül nél a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt, a 

Gyvt. 53/A. §-a szerint biztosított utógondozói ellátás esetén: 0,9. 
 
A nevel szül i elhelyezés támogatásának igénybevételére vonatkozó szabályok: 

a) A nevel szül nél biztosított otthont nyújtó ellátás esetén alkalmazandó 
korrekciós szorzóval számított támogatást a nevel szül i hálózatot fenntartó 
veheti igénybe, azok után a – gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves gyermekek 
után, akik nevel szül nél, vagy hivatásos nevel szül nél kerültek 
elhelyezésre és nem min sítették ket különleges vagy speciális 
szükséglet nek. 
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b) A nevel szül nél biztosított különleges ellátás esetén alkalmazandó 
korrekciós szorzóval számított támogatást a nevel szül i hálózatot fenntartó 
veheti igénybe  

ba) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti 0-3 éves életkorú különleges szükséglet  gyermekek, 

bb) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú a 
gyermekvédelmi szakért i bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján különleges szükséglet  gyermekek, 

bc) gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakért i bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
különleges szükséglet  gyermekek 

után, ha a gyermekek nevel szül nél, vagy hivatásos nevel szül nél 
kerültek elhelyezésre.  
 
A nevel szülénél biztosított különleges ellátás támogatására való 
jogosultság megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igényl  
gyermek esetében a gyermekvédelmi szakért i bizottság szakvéleménye 
nem szükséges. 

c) A nevel szül nél biztosított speciális ellátás esetén alkalmazandó korrekciós 
szorzóval számított támogatást a nevel szül i hálózatot fenntartó veheti 
igénybe  

ca) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú, a 
gyermekvédelmi szakért i bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján speciális szükséglet  gyermekek, 

cb) gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakért i bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
speciális szükséglet  gyermekek 

után, ha a gyermekek nevel szül nél, vagy hivatásos nevel szül nél 
kerültek elhelyezésre.  

 

d) A nevel szül nél biztosított utógondozói ellátás esetén alkalmazandó 
korrekciós szorzóval számított támogatást a nevel szül i hálózatot fenntartó 
veheti igénybe – gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) 
bekezdése b) vagy c) pontja szerinti  ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesített, 18-25 éves korú fiatal feln tt után, ha a 
fiatal feln tt nevel szül nél, vagy hivatásos nevel szül nél került 
elhelyezésre.   

 
e) A nevel szül nél biztosított utógondozói ellátás esetén alkalmazandó 

korrekciós szorzóval számított támogatást a nevel szül i hálózatot fenntartó 
veheti igénybe – gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdése 
a) pontja szerinti ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban 
részesített, 18-21 éves korú fiatal feln tt után, ha a fiatal feln tt 
nevel szül nél, vagy hivatásos nevel szül nél került elhelyezésre.  
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f) Az ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben 
ellátottak éves becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az 
elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása 
szerint összesített éves gondozási napok számát 365-tel kell osztani. 

 
III. Kiegészít  szabályok 

 
1. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott 

adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot a kincstár fenntartó székhelye 
szerint illetékes területi szerve részére. 

 
2. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe 

venni, amely az intézménybe történ  felvétel napjával kezd dik és annak végleges 
elhagyásával fejez dik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – 
egészségügyi vagy egyéb okból – távollév ket is figyelembe kell venni. Az 
intézményi jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megsz nik. 
 

3. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely 

a) az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyerekvédelmi 
szolgáltató tevékenységre joger s m ködési engedéllyel rendelkeznek, 
továbbá az intézményt jogszabályokban meghatározott szakmai 
szabályoknak megfelel en tartja fenn és  

b) a Szoctv. 58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)-(2c) 
bekezdése alapján új szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, új ellátotti létszámra, illetve új 
fér helyre – külön jogszabályban meghatározott kivételekkel –befogadást 
nyertek. 

 
4. A támogatás igénybevételének feltétele az ellátottak adatainak – a Szoctv. 20/C. § 

(1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdése szerinti – 
nyilvántartásba vétele. A támogatás igénybevételére a nem állami szociális 
fenntartó attól az id ponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását 
ténylegesen megkezdte. 
 

5. A támogatás teljes összege abban az esetben jár, ha az intézmény a tárgyév 
egészében m ködési engedély alapján m ködik. Ha az intézmény nem egész 
évben m ködik, a támogatás a m ködés megkezdését követ  hónap 1-jét l 
megsz nése hónapjának utolsó napjáig id arányosan jár. Ha a m ködési engedély 
a hónap els  napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen id ponttól 
jogszer en m ködik, e hónapra a támogatás igénybe vehet .  
 

6. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak 
száma egyetlen napon sem haladhatja meg a m ködési engedélyben meghatározott 
fér helyszám 105%-át, éves átlagban pedig a fér helyszám 100%-át. A Gyvt. 
100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás 
nevel szül , illetve gyermekotthon, utógondozó otthon által történ  biztosítása 
esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által 
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m ködtetett – a m ködési engedélyben meghatározott – nevel szül i, illetve 
gyermekotthoni összfér helyszám 100%-át. 
 

7. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézménynek min sül a heti jelleggel, meghatározott 
id szakhoz köt d en folyamatosan m köd , valamint határozott id tartamra 
elhelyezést biztosító intézmény, így különösen az id skorúak, fogyatékosok, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza. 
 

8. A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények 
(szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs lakóotthona) 
esetében a támogatás az OEP finanszírozással együtt is igénybe vehet . 
 

9. A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a 
következ  sajátos szabályok vonatkoznak: 

a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesül  gyermek bölcs dei vagy családi 
napközi ellátásban vagy gyermek, fiatal feln tt köznevelési szolgáltatásban 
részesül, akkor a bölcs dei vagy családi napközi ellátást vagy a köznevelési 
szolgáltatást biztosító intézmény fenntartója jogosult a feladathoz 
kapcsolódóan a 35. § szerinti támogatás igénybevételére, 

b) az otthont nyújtó ellátásban, utógondozói ellátásban részesül k gondozási 
napok szerinti nyilvántartását – elhelyezés-típusonként, ellátási szükségletekre 
bontva – jogszabályban meghatározott szerv vezeti az ellátást nyújtó 
intézmények adatszolgáltatása alapján, 

c) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a nem állami 
fenntartó az intézményen belül oktatott tanulók alapján a feladatokhoz 
kapcsolódóan igénybe veheti a 35. § szerinti köznevelési célú állami 
hozzájárulásokat és kiegészít  támogatásokat is. 



2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról*

Az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdésében foglalt alapvetõ feladatok megvalósítása érdekében az állam a Magyar Honvédség

tényleges szolgálatot teljesítõ katonáitól tántoríthatatlan hûséget, hivatásukhoz méltó, példamutató magatartást, bátor helytállást,

magas fokú készenlétet és fegyelmet követel.

A honvédelem nemzeti ügyének elhivatott szolgálata, valamint a szövetségi kötelezettségek magas színvonalú teljesítése korszerû

katonai ismeretek, képességek megszerzésére, és folyamatos fejlesztésére alapozható, továbbá kiszámítható életpályával

biztosítható.

Az Országgyûlés elismeri a katonai szolgálattal együtt járó áldozatvállalást, és az azzal arányban álló erkölcsi, valamint anyagi

megbecsülés indokoltságát, ezért – a nemzedékek közötti szolidaritást is alapul véve – a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya, értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E törvény hatálya a hivatásos és a szerzõdéses állományú katonákra (a továbbiakban együtt: állomány tagja),

a tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katonákra, a honvéd tisztjelöltekre, és a honvéd altiszt-jelöltekre

terjed ki.

(2) E törvény hatálya az önkéntes tartalékos katonákra a rendelkezésre állás idõszakában, a nyugállományú katonákra,

valamint az állomány tagja és a nyugállományú katonák közeli hozzátartozójára akkor terjed ki, ha ezt a törvény

elrendeli.

(3) A 178. § és a 238. § (2) bekezdés 35. pontjának hatálya kiterjed a hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesített

személyekre és közeli hozzátartozójukra.

2. § E törvény alkalmazásában

1. alacsonyabb beosztás: az a státusz, amely

a) általános elõmeneteli rendben alacsonyabb rendfokozattal rendszeresített,

b) speciális elõmeneteli rendben alacsonyabb elérhetõ rendfokozatú,

c) az elõmeneteli rendek közötti váltás esetén az a) és b) pontok összevetése alapján alacsonyabbnak minõsül,

2. altiszti állomány tagja: az a katona, aki az 1. melléklet szerinti altiszti vagy zászlósi (a továbbiakban együtt: altiszti)

rendfokozatot visel,

3. azonos beosztás: az a státusz, amely

a) általános elõmeneteli rendben azonos rendfokozattal rendszeresített,

b) speciális elõmeneteli rendben azonos elérhetõ rendfokozatú,

c) az elõmeneteli rendek közötti váltás esetén az a) és b) pontok összevetése alapján azonosnak minõsül,

4. átszervezés: az Országgyûlés, a Kormány, a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) döntése

alapján a névváltoztatás kivételével minden olyan változás, amelynek következtében egyes szolgálati beosztások

létesülnek, módosulnak vagy megszûnnek,

5. elõkészítõ vagy befejezõ tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet az állomány tagja szolgálati

beosztásához kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni,

6. elõmenetel: szervezeti hierarchiában történõ elõrehaladás, amely általános elõmeneteli rendben magasabb

beosztásba kinevezés, speciális elõmeneteli rendben a magasabb elérhetõ rendfokozatú beosztásba kinevezés,

illetve elõléptetés, adott beosztáson belül a beosztásban rendszeresített vagy elérhetõ (a továbbiakban együtt:

rendszeresített) rendfokozat eléréséig a rendfokozatban történõ elõléptetés útján valósul meg,

7. fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb

összegû családi pótlék került megállapításra,

8. gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott

gyermek,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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9. gyermekét egyedül nevelõ: az állomány azon tagja, aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nõtlen,

özvegy, elvált, házastársától külön él, vagy nincs élettársa,

10. hivatásos állomány tagja: az állomány azon tagja, aki élethivatásként, határozatlan idõre vállalja a katonai

szolgálatot,

11. honvéd altiszt-jelölt: az iskolarendszerû nappali tagozatos katonai szakképzésre felvételt nyert személy, aki annak

idõtartama alatt tanulói jogviszonyban és altiszt-jelölti szolgálati viszonyban áll,

12. honvéd tisztjelölt: a honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy, aki annak idõtartama alatt hallgatói

jogviszonyban és tisztjelölti szolgálati viszonyban áll,

13. honvédségi szervezet: a miniszter által vezetett minisztérium, a miniszter irányítása alatt álló központi hivatal,

a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet, és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség)

hadrendje szerinti szervezet,

14. ideiglenes külföldi szolgálat: olyan külföldi szolgálat, amelynek idõtartama tervezetten nem haladja meg

a 90 napot,

15. illetményalap: a költségvetési törvényben a közszolgálati tisztviselõkre meghatározott illetményalap,

16. illetmény-megállapítás: a szolgálati viszony létesítésekor, módosításakor, valamint új illetményelemre való

jogosultság esetén az állomány tagja 122. § (1) bekezdése szerinti illetményelemeinek megállapítása, a beosztási

illetménynek a 123. § (3) bekezdése szerinti magasabb összegben történõ megállapítása, az illetménypótlékra

való jogosultságnak, valamint az alsó-felsõ határral rendelkezõ illetménypótlék esetén a pótlék összegének

megállapítása, felemelése, valamint a kiegészítõ illetményre való jogosultság megállapítása,

17. jognyilatkozat: a 29. pont a), b), és d) alpontja szerinti munkáltatói döntések, a döntési lapról készített határozat,

a szerzõdés, az ösztöndíjszerzõdés, valamint minden olyan nyilatkozat, amelybõl jogok és kötelezettségek

származnak,

18. képzés: iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tanfolyami végzettség vagy képzettség megszerzésére

irányuló, hazai vagy külföldi, iskolarendszerû vagy iskolarendszeren kívüli oktatás, továbbképzés és átképzés,

19. kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõ: az a jognyilatkozatban meghatározott idõtartam, amely alatt

a Honvédség által támogatott képzésben, a honvéd tisztképzésben vagy a katonai szakképzésben részt vevõ

személy szolgálati viszonyát köteles fenntartani,

20. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott,

a mostoha és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelõ szülõ, a testvér, valamint az élettárs,

21. közkatona: a szerzõdéses pályakezdõ kivételével az a katona, aki rendfokozat nélkül teljesít szolgálatot,

22. legénységi állomány tagja: a közkatona és az 1. melléklet szerinti tisztesi rendfokozattal rendelkezõ szerzõdéses

katona,

23. magasabb beosztás: az a státusz, amely

a) általános elõmeneteli rendben magasabb rendfokozattal rendszeresített,

b) speciális elõmeneteli rendben magasabb elérhetõ rendfokozatú,

c) az elõmeneteli rendek közötti váltás esetén az a) és b) pontok összevetése alapján magasabbnak minõsül,

24. más keresõ tevékenység: a munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony,

a vállalkozási és a megbízási szerzõdés, a gazdasági társaság tagja esetén a tényleges személyes közremûködés,

a vezetõ tisztségviselõi vagy a felügyelõ bizottsági tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony, az egyéni

vállalkozási tevékenység, az egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, az ügyvédi tevékenység, valamint

a tudományos, az oktatói, a mûvészeti, a lektori, a szerkesztõi, valamint a jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység

végzésére irányuló jogviszony, továbbá a közérdekû önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony,

25. Magyarországon települõ katonai szervezet: nemzetközi szervezet döntése vagy nemzetközi megállapodás alapján

létrehozott, Magyarországon települõ olyan szervezet vagy alakulat, amely a létrehozó szervezet tagállamai vagy

a részes államok érdekében katonai feladatot hajt végre,

26. más szerv: a tudományos intézmények, a kutató intézetek, az egészségügyi intézmények, a nevelési-oktatási

intézmények, a bírósági szervezet, a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezet, az ügyészi szervezet,

a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Országgyûlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az Alapvetõ Jogok

Biztosának Hivatala, a Miniszterelnökség, a minisztériumok, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, az

autonóm államigazgatási szervek, az önálló szabályozó szervek, a felsõoktatási intézmények, a honvédelmi vagy

egyéb biztonsági érdeket szolgáló gazdálkodó szervezetek, továbbá a Honvédség tevékenységét elõsegítõ

közhasznú szervezetek, egyesületek, kivéve a honvédségi szervezetnek minõsülõ szervezeteket,
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a minisztériumok védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti elemeit, a megyei és a fõvárosi védelmi bizottságok

titkárságait, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet (a továbbiakban: NKE),

27. megfelelõ szolgálati beosztásba helyezés: az az azonos beosztásba áthelyezés vagy magasabb beosztásba

kinevezés, amelynek betöltésére az állomány tagja iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése, egyéb

felkészültsége, valamint egészségi, pszichikai és fizikai állapota szerint, továbbá nemzetbiztonsági szempontból

alkalmas,

28. megfelelõ szolgálati feladat: az a szolgálati feladat, amely végrehajtása az állomány tagjától iskolai végzettsége,

szakképzettsége, szakképesítése, egyéb felkészültsége, valamint egészségi, pszichikai és fizikai állapota alapján

elvárható, továbbá arra nemzetbiztonsági szempontból alkalmas,

29. munkáltatói döntés: a munkáltatói jogkör gyakorlása, amely formáját tekintve

a) határozat, ha a munkáltatói jogkört gyakorló nem áll szolgálati viszonyban, továbbá, ha jogszabály

a munkáltatói jogkör gyakorlását határozati formához köti,

b) parancs, ha a munkáltatói jogkört gyakorló szolgálati viszonyban áll, kivéve, ha jogszabály a munkáltatói

jogkör gyakorlását határozathoz köti,

c) döntési lap, ha az a munkáltatói jogkört gyakorló több döntését egy dokumentumban összesíti, melyet

a munkáltatói jogkört gyakorló miniszteri rendeletben kijelölt képviselõje foglal határozatba, vagy

d) irat, ha azt a munkáltatói jogkört gyakorló írásban, de nem az a)–c) pont szerint hozza meg,

30. nyugállományú katona: az állomány korábbi tagja,

a) akit a fegyveres erõk és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi

10. törvényerejû rendelet, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak

jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény szerint katonai szolgálati nyugállományba, rokkantsági, baleseti

rokkantsági nyugállományba helyeztek, vagy

b) aki öregségi nyugdíjban, más olyan pénzbeli ellátásban részesül, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor

hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani, vagy megváltozott munkaképességûek ellátásában

részesül, feltéve, hogy annak megállapítását közvetlenül megelõzõ utolsó szolgálati viszonya

a Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal (a továbbiakban: KNBSZ) állt fenn,

kivéve, ha a szolgálati viszonya lefokozás vagy szolgálati viszony megszüntetése fenyítés kiszabásával,

büntetõeljárás keretében szolgálati viszony megszüntetése, lefokozás, szolgálati viszony keretében betöltött

munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás vagy közügyektõl eltiltás

alkalmazásával, vagy méltatlanná válás, kifogástalan életvitel követelményének való meg nem felelés,

nemzetbiztonsági szempontból katonai szolgálatra alkalmatlanság miatt szûnt meg,

31. önkéntes tartalékos katona: az a katona, aki önkéntes mûveleti tartalékosként vagy önkéntes védelmi

tartalékosként szerzõdésben vállalja a katonai szolgálatot,

32. rendszeres illetménypótlék: a 126. §, a 127. §, a 128. § (1) bekezdés a), l)–q) és t)–v) pontja és (3) bekezdése, valamint

a 199. § (3) bekezdés a) pontja szerinti pótlékok,

33. szerzõdéses állomány tagja: az állomány azon tagja, aki határozott idõre szerzõdésben vállalja a katonai

szolgálatot,

34. szerzõdéses pályakezdõ: a közkatona kivételével a szerzõdéses állomány rendfokozattal nem rendelkezõ tagja,

aki elsõ alkalommal létesít szerzõdéses tiszti vagy szerzõdéses altiszti szolgálati viszonyt, és kizárólag e törvény

alkalmazásában minõsül pályakezdõnek,

35. szolgálati érdek: a Honvédség, illetve a honvédségi szervezet rendeltetésszerû mûködéséhez, jogszabályban,

közjogi szervezetszabályozó eszközben vagy alapító okiratban meghatározott feladatainak teljesítéséhez

szükséges, vagy azt meghatározó módon befolyásoló személyi feltétel, körülmény,

36. szolgálati hely: az a honvédségi szervezet, amelynek állományába a katona tartozik,

37. szolgálatteljesítési hely: az a földrajzilag körülhatárolható területrész, ahol a szolgálati feladatot ténylegesen végre

kell hajtani,

38. szolgálatteljesítési idõ: a szolgálatteljesítésre elõírt idõ kezdetétõl annak befejezéséig tartó idõ, a munkaközi

szünet, továbbá – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a szolgálatteljesítéshez kapcsolódó elõkészítõ és

befejezõ tevékenység idõtartama azzal, hogy nem szolgálatteljesítési idõ a lakóhelyérõl a szolgálatteljesítés

helyére, valamint a szolgálatteljesítés helyérõl a lakóhelyére történõ utazás idõtartama,

28492 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám



39. szülõ: a vér szerinti és az örökbefogadó szülõ, az együtt élõ házastárs, továbbá az, aki a saját háztartásában élõ

gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, valamint a gyám,

a nevelõszülõ, a mostohaszülõ és a helyettes szülõ,

40. tartós külföldi szolgálat: olyan külföldi szolgálat, amelynek megszakítás nélküli idõtartama tervezetten

meghaladja a 90 napot,

41. távolléti díj: a kifizetés esedékességekor járó alapilletmény, az illetménykiegészítés, a szolgálati idõpótlék,

a rendszeres illetménypótlék, valamint a rendszeres kiegészítõ illetmény együttes összegének a távollét idejére

számított idõarányos átlaga,

42. tiszti állomány tagja: az állomány 1. melléklet szerinti tiszti, fõtiszti (a továbbiakban együtt: tiszti) rendfokozatot

viselõ tagja, továbbá az a hivatásos katona, aki tábornoki rendfokozatot visel.

2. A szolgálati viszony alanyai és jellege

3. § (1) A szolgálati viszony az állam és az állomány tagja (a továbbiakban együtt: felek) között szolgálatteljesítés céljából

létesített különleges közszolgálati jogviszony, amely alapján a közszférában megvalósuló más foglalkoztatási

jogviszonyokkal szükségszerûen együtt járó kötelezettségeken és jogosultságokon túlmenõen mindkét felet

a szolgálatteljesítéssel összefüggõ többletkötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. E törvény

rendelkezéseitõl a felek megállapodása akkor térhet el, ha azt a törvény kifejezetten megengedi.

(2) A Honvédség feladatainak megvalósítása érdekében a szolgálatteljesítés szigorú függelmi rendben, egyes alapjogok

korlátozásának elfogadásával, valamint az élet és a testi épség kockáztatásával valósul meg.

3. A munkáltatói jogkör gyakorlása

4. § A miniszter által gyakorolt kiemelt munkáltatói jogköröket a 2. melléklet határozza meg. A további munkáltatói

jogköröket, a munkáltatói részjogköröket, azok gyakorlóját, és gyakorlásuk rendjét miniszteri rendelet határozza meg

azzal, hogy a munkáltatói jogkörök az állománycsoport, a rendfokozati csoport, a rendfokozat, a szolgálati viszony

jellege, a szolgálati hely és a szolgálatteljesítés helye szerint differenciáltan meghatározhatók.

II. FEJEZET

ALAPELVEK

4. Általános magatartási követelmények

5. § (1) A szolgálati viszonyban a szolgálat érdekének elsõdlegessége, a Honvédség iránti közbizalom megóvásának szem

elõtt tartásával kell eljárni. Az állomány tagja szolgálatteljesítési idõn kívül sem folytathat olyan tevékenységet, nem

tanúsíthat olyan magatartást, amely szolgálati viszonyához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes

tevékenységét veszélyeztetné.

(2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszemûség és a tisztesség elvének megfelelõen,

kölcsönösen együttmûködve kell eljárni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos

érdekét sérti.

(3) A szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelõen kell gyakorolni és

teljesíteni. A jog gyakorlása különösen akkor rendeltetésellenes, ha az mások zaklatására, jogos érdekének

csorbítására, érdekérvényesítési lehetõségének korlátozására, lehetséges véleménynyilvánításának elfojtására

irányul, vagy ehhez vezet. A kötelezettség teljesítése különösen akkor rendeltetésellenes, ha az indokolatlan érdek-

vagy jogsérelmet okoz.

(4) A rendeltetésellenes joggyakorlás és a kötelezettségteljesítés hátrányos következményeit orvosolni kell.

5. Az egyenlõ bánásmód követelménye

6. § (1) Az állam és a munkáltatói jogkört gyakorló az egyenlõ bánásmód követelményét köteles megtartani.

(2) Az egyenlõ bánásmód követelménye megsértésének orvoslása nem járhat más jogának megsértésével vagy

csorbításával.
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6. Az alaki kötöttség

7. § (1) A jognyilatkozatot írásba kell foglalni.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló döntését – a teljesítményértékelés, a fegyelmi, a méltatlansági és a kártérítési

határozatok kivételével – miniszteri rendeletben meghatározott módon döntési lapon is meghozhatja. A döntési lapra

a 10–12. §-t megfelelõen alkalmazni kell.

(3) A jognyilatkozatot meg kell indokolni. Az indokolási kötelezettséget a munkáltatói jogkört gyakorló jognyilatkozata

esetén e törvény, az állomány tagjának jognyilatkozata esetén jogszabály kizárhatja.

(4) A jogorvoslat módjára és határidejére a munkáltatói döntésben utalni kell. Ha törvény alapján bírósági eljárásnak van

helye, a jogorvoslatról való tájékoztatásnak tartalmaznia kell az eljáró bíróság és az alperes megnevezését,

a jogorvoslat elõterjesztésére nyitva álló határidõt, valamint azt a felhívást, hogy a keresetlevelet, vagy a bírósági

felülvizsgálat iránti kérelmet a határidõ végéig postára kell adni. Ha a határidõ jogvesztõ, a felhívásnak erre is ki kell

terjednie.

(5) A jogról lemondó vagy az abból engedõ jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes, és kiterjesztõen nem értelmezhetõ.

7. A jognyilatkozatok közlése

8. § (1) A jognyilatkozatot a címzettel közölni kell.

(2) A jognyilatkozat akkor tekinthetõ közöltnek, ha azt a címzett vagy az átvételre jogosult más személynek átadják.

A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja, vagy azt

szándékosan megakadályozza. Errõl jegyzõkönyvet kell felvenni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény

különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni

a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta, az átvétel

megtagadásának napján,

b) ha a címzett által bejelentett elérhetõségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt

meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján, vagy

c) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követõ

5. munkanapon.

(4) Az olyan jognyilatkozattal kapcsolatban, amellyel szemben e törvény alapján bírósági eljárásnak van helye,

a (2) bekezdésben szabályozott kézbesítési vélelem megdöntése iránt az eljárás kezdeményezésével egyidejûleg,

a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzéstõl számított 15 napon, de legkésõbb a vélelem beálltától

számított 6 hónapon belül terjeszthetõ elõ kérelem a bíróságnál. A kézbesítési vélelem megdöntésére egyebekben

a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni. A vélelem megdöntése esetén

a bírósági eljárás kezdeményezésére elõírt határidõt megtartottnak kell tekinteni.

8. A képviselet

9. § (1) A Honvédséget a munkáltatói jogkört gyakorló képviseli.

(2) A szolgálati viszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével összefüggõ, valamint a 7. § (5) bekezdése

szerinti jognyilatkozat csak személyesen tehetõ. Egyéb jognyilatkozatot az állomány tagja miniszteri rendeletben

meghatározottak szerint képviselõje útján is tehet. Az állomány tagja nem hivatkozhat arra, hogy képviselõje jogkörét

túllépve járt el, kivéve, ha a képviselet tartalma egyértelmûen korlátozott.

9. Az érvénytelenség

10. § (1) A jognyilatkozat megtámadható, ha a fél annak megtételekor lényeges tényben vagy körülményben tévedett, feltéve,

hogy tévedését a másik fél okozta, vagy azt felismerhette, vagy mindkét fél ugyanabban a téves feltevésben volt.

Megtámadható akkor is, ha annak megtételére a felet jogellenes fenyegetéssel, vagy kényszerítéssel vették rá.

(2) A jognyilatkozatot az támadhatja meg, aki tévedésben, téves feltevésben volt, vagy akit annak megtételére

fenyegetéssel, vagy kényszerítéssel vettek rá.
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(3) A megtámadás határideje 30 nap, amely a tévedés felismerésétõl, vagy jogellenes fenyegetés, kényszerítés esetén

a kényszerhelyzet megszûnésétõl kezdõdik. A megtámadási határidõre az elévülés szabályai megfelelõen irányadók

azzal, hogy 6 hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható.

(4) A megtámadást a (3) bekezdésben meghatározott határidõn belül írásban kell a másik féllel közölni.

(5) A sikeresen megtámadott jognyilatkozat érvénytelen.

11. § (1) Semmis az a jognyilatkozat, amely jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, valamint amely jogszabály megkerülésével

jött létre.

(2) A színlelt jognyilatkozat semmis, ha pedig mást leplez, azt a leplezett alapján kell megítélni.

(3) A semmis jognyilatkozat érvénytelen, kivéve, ha ahhoz jogszabály más jogkövetkezményt fûz.

(4) A semmisségre az érdekelt határidõ nélkül hivatkozhat. A semmisséget hivatalból kell figyelembe venni.

12. § (1) Az érvénytelen jognyilatkozat alapján létrejött szolgálati viszonyból származó, jóhiszemûen szerzett és gyakorolt

jogokat, illetve kötelezettségeket úgy kell tekinteni, mintha azok érvényes jognyilatkozat alapján állnának fenn.

(2) Az érvénytelen jognyilatkozat alapján létrejött szolgálati viszony e törvény erejénél fogva megszûnik. Ha az

érvénytelenségi ok a Honvédség oldalán merült fel, a 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmentés szabályait kell

alkalmazni. Ha az érvénytelenségi ok a szolgálatteljesítés

a) megkezdése elõtt megállapításra kerül, akkor az érvénytelenséget elõidézõ ok megszüntetéséig az állomány

tagja a szolgálatteljesítést nem kezdheti meg,

b) megkezdése után jut a munkáltatói jogkört gyakorló tudomására, az állomány tagját az érvénytelenség

orvoslásáig a szolgálatteljesítéstõl el kell tiltani.

(3) Ha a jognyilatkozat valamely része érvénytelen, helyette a jogszabályt kell alkalmazni, kivéve, ha a felek az érvénytelen

rész nélkül nem állapodtak volna meg.

(4) Az érvénytelenségbõl származó kár megtérítésére a kártérítési felelõsség szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

10. Az elévülés

13. § (1) A szolgálati viszonnyal kapcsolatos igény – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – 3 év alatt évül el.

A bûncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló igény 5 év alatt, ha pedig a büntethetõség elévülési ideje

ennél hosszabb, ennek megfelelõ idõ alatt évül el.

(2) Az elévülés az esedékessé válástól kezdõdik. Az elévülést hivatalból kell figyelembe venni. Az elévült igényt bírósági

úton érvényesíteni nem lehet. Az elévülés utáni teljesítést elévülés címén nem lehet visszakövetelni.

(3) Ha a jogosult az igényét menthetõ okból nem tudta érvényesíteni, az akadály megszûnésétõl számított 6 hónapon

belül ezt akkor is megteheti, ha az elévülési idõ már eltelt, vagy abból 6 hónapnál kevesebb van hátra.

(4) Az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság elõtti érvényesítése, az igény

megegyezéssel történõ módosítása, az egyezségkötés, valamint a kötelezett elismerése az elévülést megszakítja. Az

elévülés megszakadása, és az elévülés megszakítását elõidézõ eljárás jogerõs befejezése után az elévülési idõ újra

kezdõdik. Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a végrehajtási

cselekmények szakítják meg.

11. A tájékoztatás

14. § (1) A felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan tényrõl, adatról, körülményrõl vagy ezek változásáról

tájékoztatni, amely a szolgálati viszony létesítése, módosítása vagy megszüntetése, valamint az e törvényben

meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

(2) A tájékoztatást olyan idõben és módon kell megtenni, hogy az lehetõvé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség

teljesítését.

12. A határidõ és az idõtartam számítása

15. § (1) Napon – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – naptári napot kell érteni. A napokban megállapított határidõbe

nem számít be az a nap, amelyen a határidõ megkezdésére okot adó intézkedés történt.
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(2) A hetekben megállapított határidõ azon a napon jár le, amely elnevezésénél fogva a kezdõnapnak megfelel.

Hónapokban vagy években megállapított határidõ lejártának napja az a nap, amely számánál fogva a kezdõnapnak

megfelel, ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja.

(3) Ha valamely jognyilatkozat megtételére elõírt határidõ utolsó napja heti pihenõnap vagy munkaszüneti nap,

a határidõ a következõ munkanapon jár le.

(4) Határidõnek nem minõsülõ idõtartam számítására az (1)–(3) bekezdéstõl eltérõen a naptár az irányadó.

16. § (1) A határidõt – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a lejárat napjának

végéig a jognyilatkozatot közlik, vagy ezen idõpontig az egyéb magatartás tanúsítása megtörténik.

(2) A határidõ elmulasztása akkor menthetõ ki, ha a határidõt megállapító jogszabály ezt kifejezetten megengedi.

III. FEJEZET

ALAPVETÕ JOGOK GYAKORLÁSA

13. Az alapvetõ jogok korlátozásának általános keretei

17. § (1) Az állomány tagja a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjában

meghatározott feladatok végrehajtására kapott parancsot önfeláldozásig terjedõ bátorsággal köteles végrehajtani.

A Hvt. 36. § (1) bekezdés c)–e) és g) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok végrehajtására

kapott parancsot az állomány tagja akkor is köteles teljesíteni, ha az az életét vagy a testi épségét közvetlenül vagy

súlyosan veszélyezteti.

(2) A Hvt. 36. § (1) bekezdés a), c), d), f), g) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában, továbbá a Hvt. 56. § (3) bekezdésében

meghatározott szolgálati feladatok végrehajtása során az állomány tagja végszükségre nem hivatkozhat.

14. Az egyes alapvetõ jogok gyakorlásának korlátozása

18. § (1) Az állomány tagja a parancsadásra jogosult személy, vagy a katonai rendész járõr felszólítására személyazonosságát

igazolni köteles.

(2) A katonai rendész járõr korlátozhatja az állomány tagjának személyi szabadságát, továbbá az állomány tagját

igazoltathatja és elõállíthatja, ha az állomány tagját bûncselekmény, szabálysértés, vagy súlyos fegyelemsértés

elkövetésének megalapozott gyanúja terhel, vagy ilyen cselekmény elkövetése közben tetten érték. A személyi

szabadság korlátozásának eljárási szabályait miniszteri rendelet határozza meg azzal, hogy az elõállítás és az

ideiglenes õrzés legfeljebb 6 órán át tarthat.

(3) A Hvt. szerinti szükséges és arányos mértékû kényszerítõ eszköz alkalmazható az állomány tagjával szemben az

elõállítás helyszínének önkényes elhagyása, vagy ennek megkísérlése, továbbá a katonai rendész járõr jogos

intézkedésének való ellenszegülés esetén.

19. § A különleges mûveleti kiképzések, gyakorlatok alkalmával az állomány tagjának személyi szabadsága elõzetes írásbeli

beleegyezés alapján a kiképzés céljának elérése érdekében a szükséges mértékben és ideig, de összefüggõen

legfeljebb 96 óra idõtartamban korlátozható.

20. § (1) Az állomány tagja szolgálatteljesítési idõben a szolgálatteljesítési kötelezettség sérelme nélkül vehet igénybe lelki

gondozást, és vehet részt vallási szertartáson.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulását a Kormány rendeletében meghatározott keretek között a Tábori Lelkészi

Szolgálat biztosítja.

21. § (1) A honvédségi szervezet területén a gyülekezési jog alapján nyilvános rendezvény csak a munkáltatói jogkört gyakorló

engedélyével tartható.

(2) Nem engedélyezhetõ a rendezvény, ha az

a) politikai célt szolgál,

b) a szolgálati feladat, a szolgálati rend és fegyelem ellen irányul, vagy azt bírálja,
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c) a Honvédség iránti közbizalom megingatására alkalmas vagy

d) a Honvédség feladataival ellentétes célra irányul.

22. § (1) Az állomány tagja nem csatlakozhat olyan szervezethez, amelynek tevékenysége a Honvédség feladataival ellentétes.

(2) A szolgálati viszonyhoz nem kapcsolódó szervezettel fennálló, vagy újonnan létesülõ tagsági viszonyát az állomány

tagja köteles írásban haladéktalanul bejelenteni a munkáltatói jogkört gyakorlónak. A tagsági viszony nem tartható

fenn, vagy nem létesíthetõ, ha azt a munkáltatói jogkört gyakorló írásban megtiltja, mert az a katonai szolgálattal vagy

a szolgálati beosztással nem egyeztethetõ össze, a szolgálat érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

(3) Az (1) és a (2) bekezdést alkalmazni kell a politikai célt szolgáló szervezõdéshez való csatlakozásra és az abban történõ

részvételre is, függetlenül attól, hogy annak tevékenysége vagy programja utólag válik ismertté.

(4) A szerzõdéses állomány tagja a szolgálati viszonya idejére a párttagságát köteles felfüggeszteni.

23. § (1) Az állomány tagja

a) párt nevében vagy érdekében közszereplést kizárólag a szolgálati viszonyának szüneteltetése idején vállalhat,

b) a parancsot nem bírálhatja, arról jog- és érdekérvényesítõ tevékenysége körén kívül véleményt nem mondhat,

c) a szolgálati rendet és a fegyelmet sértõ nyilatkozatot nem tehet,

d) a sajtónyilvánosság igénybevételével hivatalos eljárásban magánvéleményt nem nyilváníthat,

e) nem állíthat elõ, nem terjeszthet, nem tehet közzé, nem jelentethet meg, és nem hozhat nyilvánosságra

a szolgálati rendet és fegyelmet veszélyeztetõ sajtóterméket, ilyen tartalmú kiadványt, plakátot, hirdetményt,

emblémát, más szöveges vagy képi adatot.

(2) Az állomány tagja más keresõ tevékenységet a 81. § szerint folytathat, és az összeférhetetlenséget köteles

haladéktalanul megszüntetni.

24. § (1) Ha az állomány tagja az országgyûlési képviselõi, az európai parlamenti képviselõi, a fõpolgármesteri, a polgármesteri,

a helyi önkormányzati képviselõi és a nemzetiségi önkormányzati képviselõi választáshoz, továbbá a népszavazáshoz

szükséges ideig szolgálati érdekbõl nem tartózkodhat a lakóhelyén, errõl õt a választást megelõzõen legalább

15 nappal értesíteni kell.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén lehetõvé kell tenni, hogy az állomány tagja a választási eljárásról szóló törvényben

foglaltak szerint szavazhasson.

25. § (1) Az állomány tagja tartózkodási helyét a szolgálati helye szerinti településen, vagy annak miniszteri rendelet szerinti

vonzáskörzetében választhatja meg. E rendelkezéstõl eltérést elõzetesen, írásban a munkáltatói jogkört gyakorló

engedélyezhet.

(2) Az állomány tagja a szolgálati helyét és a szolgálatteljesítési helyét a honvédségi szervezet szolgálati rendjében

megállapított esetekben és módon hagyhatja el, és ennek megfelelõen köteles bejelenteni a szolgálatteljesítési idõn

kívüli elérhetõségét.

(3) Az állomány tagja a tartózkodási helyérõl – különösen indokolt esetben szabadsága ideje alatt is – a szolgálati helyére

visszarendelhetõ. A visszarendelésrõl a munkáltatói jogkört gyakorló dönt. Nem rendelhetõ vissza az állomány tagja,

ha a visszarendelés számára a szolgálati feladat végrehajtásával arányban nem álló jog- vagy érdeksérelmet okozna.

(4) Az állomány tagja köteles külföldre utazását miniszteri rendeletben meghatározott módon a munkáltatói jogkört

gyakorlónak bejelenteni.

IV. FEJEZET

ÉRDEKKÉPVISELET ÉS ÉRDEKVÉDELEM

15. Közös rendelkezések

26. § (1) A szociális és gazdasági érdekek védelme, továbbá a szolgálati rend és fegyelem fenntartása érdekében e törvény

szabályozza az érdekképviseleti szervezetek, ezen belül különösen a szakszervezet és a Honvédség

kapcsolatrendszerét.
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(2) Az állomány tagja szociális és gazdasági érdekei elõmozdítása és védelme érdekében másokkal együtt

érdekképviseleti szervezetet alakíthat, az általa választott érdekképviseleti szervezetbe, annak szabályaitól függõen

beléphet, vagy az érdekképviseleti szervezetektõl távol maradhat.

(3) Az érdekképviseleti szervezetek e törvény keretei között szabadon mûködhetnek és gyakorolhatják jogosítványaikat,

szövetségeket létesíthetnek, ilyenekhez csatlakozhatnak, ideértve a nemzetközi szövetségeket is. Az érdekképviseleti

szervezetek sztrájkot nem szervezhetnek, tevékenységükkel nem veszélyeztethetik a Honvédség iránti közbizalom

fenntartását, valamint nem akadályozhatják meg a Honvédség jogszerû és rendeltetésszerû mûködését, a szolgálati

feladatok ellátását.

16. A szakszervezeti érdekképviselet

27. § (1) Az állomány tagja szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és védelme érdekében a Honvédségnél

szakszervezetet hozhat létre.

(2) A szakszervezet a Honvédségnél szervezeteket hozhat létre és mûködtethet, ezek mûködésébe tagjait bevonhatja.

A szakszervezet részére biztosított jogosultságok a Honvédségnél képviselettel rendelkezõ szakszervezetet illetik

meg.

(3) A Honvédség

a) nem követelheti meg, hogy az állomány tagja szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék,

b) nem teheti függõvé a szolgálati viszony létesítését vagy fenntartását attól, hogy a szolgálati viszonyt létesíteni

szándékozó személy vagy az állomány tagja valamely szakszervezetnek tagja-e, vagy megszünteti-e korábbi

szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e a Honvédség által megjelölt szakszervezetbe történõ belépést,

c) nem tehet függõvé valamely jogosultságot vagy juttatást szakszervezethez való tartozástól, vagy az attól való

távolmaradástól, és

d) nem alkalmazhat megkülönböztetést szakszervezethez való tartozás, vagy szakszervezeti tevékenysége miatt.

(4) A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességérõl szóló törvény az állomány tagjának tagdíjfizetésére

nem alkalmazható.

(5) A Honvédség és a szakszervezet közötti kapcsolatrendszerben

a) tájékoztatás a szolgálati viszonnyal összefüggõ információ átadása, amely lehetõvé teszi ennek megismerését,

megvizsgálását, vélemény kialakítását és képviseletét,

b) érdekegyeztetés a véleménycsere és a párbeszéd, amelyet a kezdeményezésben megjelölt célnak megfelelõen

oly módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen a felek megfelelõ képviselete, a közvetlen, személyes

egyeztetés, az érdemi tárgyalás és a megállapodás lehetõsége.

(6) A Honvédség nem köteles tájékoztatást adni vagy érdekegyeztetést folytatni, ha ez olyan tény, információ, megoldás

vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a szolgálati érdeket, a Honvédség jogszerû és rendeltetésszerû

mûködését, a közbizalom fenntartását, valamint a szolgálati feladatok ellátását veszélyezteti.

(7) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott, közérdekû adatnak

nem minõsülõ tényt, információt, megoldást vagy adatot a személyhez fûzõdõ jogok megsértése, valamint

a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdek veszélyeztetése nélkül hozhatja nyilvánosságra.

28. § (1) A Honvédség és a szakszervezet köteles egymást írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult, valamint

a tisztségviselõ személyérõl. Az érdekegyeztetésen a Honvédség kijelölt képviselõje és a szakszervezet választott

tisztségviselõje vesz részt. A vitás kérdések egyeztetésébe szakértõk is bevonhatók.

(2) A miniszter köteles kikérni az állomány tagjainak legalább 10%-át képviselõ szakszervezet véleményét

a szolgálatteljesítésre, a szolgálatteljesítési idõre és a pihenõidõre, a jutalmazásra, valamint a juttatásokra vonatkozó,

hatáskörébe utalt szabályozásról.

(3) A (2) bekezdésen túl az állomány tagjainak legalább 10%-át képviselõ szakszervezet jogosult az állomány tagjainak

legalább 10%-át érintõ munkáltatói döntéssel vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a Honvédséggel

közölni, és ezzel összefüggésben érdekegyeztetést kezdeményezni.

(4) Az állomány tagjainak legalább 10%-át képviselõ szakszervezet tájékoztatást kérhet a Honvédségtõl az állomány

tagjainak szolgálati viszonyával összefüggõ gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban, így különösen a szolgálati

viszonnyal kapcsolatos jogszabályok végrehajtásáról, és a Honvédséggel kötött megállapodások betartásáról.

A tájékoztatást 15 napon belül meg kell adni.
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(5) A szakszervezet kezdeményezheti az állomány tagját érintõ szabályozás elõkészítését és egységes értelmezését,

valamint javaslatot tehet ezek tartalmára.

(6) A szakszervezet jogosult az állomány tagjait az érdekegyeztetéssel és a szolgálati viszonnyal összefüggõ kérdésekben

tájékoztatni. A Honvédség a szakszervezettel egyeztetve biztosítja annak lehetõségét, hogy a szakszervezet

a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a Honvédségnél a szolgálati helyen szokásos vagy más megfelelõ módon

közzétegye.

(7) A szakszervezet a tagját szolgálati viszonyával összefüggõ ügyekben joggyakorlásának elõsegítése, valamint

gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából képviselheti. A képviseletrõl az állomány tagja gondoskodik,

a Honvédség e jogát tiszteletben tartja.

29. § (1) A közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges az állomány legalább 10%-ával, de a honvédségi

szervezetnél legalább 30 fõ tagsággal rendelkezõ szakszervezetnél az állomány választott tisztséget betöltõ,

a szakszervezet által (2) bekezdés szerint megjelölt tagja szolgálati viszonyának a Honvédség által felmentéssel

történõ megszüntetéséhez, kivéve, ha e törvény szerint a felmentés kötelezõ. A tervezett munkáltatói döntésrõl

a közvetlen felsõbb szakszervezeti szervet elõzetesen értesíteni kell.

(2) A szakszervezet honvédségi szervezetenként az állomány legfeljebb egy tagját jogosult az (1) bekezdés szerinti

védelemre jogosultként megjelölni. A szakszervezet az állomány védelemre jogosult tagja helyett másikat akkor

jelölhet meg, ha a védelemre jogosult szolgálati viszonya vagy tisztsége megszûnt.

(3) A szakszervezet a tervezett – (1) bekezdés szerinti – munkáltatói döntéssel kapcsolatos álláspontját a Honvédség

írásbeli tájékoztatásának átvételétõl számított 8 napon belül írásban közli. Ha a tervezett munkáltatói döntéssel

a szakszervezet nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az indokolás akkor

alapos, ha a munkáltatói döntés végrehajtása ellentétes a 27. § (3) bekezdés d) pontjával. Ha a szakszervezet

véleményét a fenti határidõn belül nem közli a Honvédséggel, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett munkáltatói

döntéssel egyetért.

(4) A szakszervezet az egyetértés gyakorlására jogosult szervrõl az állomány védelemre jogosult tagja megjelölésével

egyidejûleg tájékoztatja a Honvédséget.

(5) Feladata ellátása érdekében az állomány (2) bekezdés szerint védelemre jelölt tagját – ha a Honvédség és

a szakszervezet közötti írásbeli megállapodás kedvezõbb szabályt nem állapít meg – a szolgálati beosztás szerinti havi

szolgálatteljesítési ideje 10%-ának megfelelõ szolgálatteljesítési idõkedvezmény illeti meg. A szolgálatteljesítési

idõkedvezmény igénybevételét legalább 10 nappal korábban be kell jelenteni.

(6) A szolgálatteljesítési idõkedvezmény tartamára távolléti díj jár. A szolgálatteljesítési idõ-kedvezményt pénzben

megváltani nem lehet.

17. Az ágazati érdekegyeztetés

30. § (1) A miniszter az érdekképviseleti szervezetek képviselõivel a szolgálati viszonyt érintõ ágazati jelentõségû kérdésekben

az ágazati érdekvédelmi tanácson egyeztet.

(2) Az ágazati érdekvédelmi tanács az állomány tagjainak élet- és munkakörülményeivel, valamint foglalkoztatási

feltételeivel kapcsolatban véleménynyilvánításra, tájékoztatás-kérésre és javaslattételre jogosult. Az ágazati

érdekvédelmi tanácsot legalább félévente össze kell hívni.

(3) Az ágazati érdekvédelmi tanács szervezetének és mûködésének szabályait, az egyeztetés célját és tárgyköreit,

valamint a szociális partnereket megilletõ jogosítványokat e törvény keretei között a miniszter és az

érdekegyeztetésben részt vevõ felek közötti megállapodás tartalmazza.

(4) Az ágazati érdekvédelmi tanács titkársági feladatait a miniszter által vezetett minisztérium látja el.

V. FEJEZET

SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSE

18. A szolgálati viszony létesítésének feltételei

31. § (1) Szolgálati viszony a 18. életévét betöltött, cselekvõképes, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel

rendelkezõ és a katonai szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas magyar állampolgárral

létesíthetõ, akivel szemben a (2) és a (3) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn.
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(2) Nem létesíthetõ szolgálati viszony azzal,

a) aki büntetett elõéletû,

b) aki büntetlen elõéletû, de bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen 1 évet meghaladó tartamú, végrehajtandó

szabadságvesztésre ítélték, az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülésétõl számított

3 évig,

c) akivel szemben a bíróság lefokozás vagy szolgálati viszony megszüntetése büntetést szabott ki, az elítéléshez

fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülésétõl számított 3 évig,

d) aki a betöltendõ munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya

alatt áll,

e) aki próbára bocsátás intézkedés hatálya alatt áll,

f) akinek lefokozására vagy szolgálati viszonyának megszüntetésére fegyelmi fenyítésként vagy méltatlanság

megállapítása miatt került sor, a jogerõre emelkedéstõl számított 5 évig, vagy

g) akivel szemben büntetõeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult

eljárást – van folyamatban, a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig.

(3) Nem létesíthetõ szolgálati viszony azzal, aki öregségi nyugdíjban, vagy más olyan pénzbeli ellátásban részesül,

amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani, kivéve, ha annak

folyósítása szünetel, és ezt a szolgálati viszonyt létesíteni szándékozó személy határozattal igazolja. A miniszter által

kijelölt honvédségi szervezet ellenõrzés céljából a nyugdíjfolyósító szervtõl adatot igényelhet arról, hogy a szolgálati

viszonyt létesíteni szándékozó személy öregségi nyugdíjban vagy e bekezdés szerinti pénzbeli ellátásban részesül-e,

továbbá arról, hogy annak folyósítását szolgálati viszony létesítése céljából szünetelteti-e.

(4) Azt a tényt, hogy a (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a szolgálati viszony létesítését

megelõzõen, a szolgálati viszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

(5) A tábori lelkész szolgálati viszonyának létesítéséhez az egyház egyetértése is szükséges.

32. § (1) Hivatásos szolgálati viszony létesíthetõ

a) a honvéd tisztjelölttel,

b) a honvéd altiszt-jelölttel,

c) a legénységi állomány azon tagjával, aki a Honvédség által szervezett, kizárólag katonai munkakör betöltésére

jogosító honvéd altiszt-képzést eredményesen befejezte, vagy

d) a legalább 5 év szerzõdéses tiszti vagy altiszti szolgálati viszonnyal rendelkezõ személlyel, feltéve, hogy az

állománycsoport-váltással nem jár.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozást nem kell alkalmazni akkor, ha törvény a szolgálati viszony létesítését és

fenntartását a hivatásos állományba vételhez köti.

(3) Szerzõdéses szolgálati viszony azzal létesíthetõ, aki elsõ alkalommal

a) tiszti vagy altiszti rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén 5 év,

b) tisztesi rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén 3 év

idõtartamra vállalja a szolgálatot.

(4) A (3) bekezdéstõl eltérõ rövidebb idõtartamra is létesíthetõ szerzõdéses szolgálati viszony az állomány tartósan

távollevõ tagjának helyettesítése céljából. A szolgálati viszony idõtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon,

különösen meghatározott szolgálati feladat elvégzéséhez, vagy esemény bekövetkeztéhez kötõdõen kell

meghatározni.

19. A szolgálati beosztás betöltéséhez kapcsolódó feltételek

33. § (1) A tiszti rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltéséhez legalább fõiskolai vagy felsõfokú alapképzésben szerzett

alapfokozatú végzettség, az altiszti rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltéséhez legalább érettségi

bizonyítvány, a legénységi beosztásokhoz pedig legalább alapfokú iskolai végzettség szükséges. Miniszteri rendelet

határozza meg a szolgálati beosztásokhoz kapcsolódó iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, továbbá

a nyelvi és más munkaköri követelményeket.

(2) Az állomány tagjának a katonai szolgálatra való 31. § (1) bekezdése szerinti alkalmasságon túl meg kell felelnie

a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági feltételeknek. Miniszteri rendelet

határozza meg a szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelõ egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági

28500 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám



követelményeket. Az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmassági követelményeket az érintettek tudomására kell

hozni.

(3) A szolgálati beosztás betöltésének további feltétele az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló

törvényben elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esedékességkori teljesítése, a jogszabályban meghatározott

fontos és bizalmas munkakörben pedig az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez indokolt, valamint

– amennyiben szükséges – a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági feltételeknek való megfelelés

(a továbbiakban együtt: nemzetbiztonsági alkalmasság).

34. § (1) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló döntése alapján a megüresedett vagy a megüresedõ szolgálati beosztás betöltése

pályázati eljárással történik, a szolgálati beosztás csak olyan személlyel tölthetõ be, aki a pályázaton részt vett, és

a pályázati feltételeknek megfelelt. Ha a szolgálati beosztás betöltése szolgálati viszony létesítésével jár, a munkáltatói

jogkört gyakorló a pályázat nyertesét állományba veszi.

(2) A kiválasztás során, a szolgálati beosztás betöltéséhez elõírt szakmai végzettséggel, szakképzettséggel,

szakképesítéssel, szakmai tapasztalattal egyformán rendelkezõk közül elõnyben részesíthetõ az, aki a szolgálaton

kívüliek állományába, vagy a 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozik.

(3) A pályázati eljárás szabályait miniszteri rendelet határozza meg.

20. Az állományba vétel

35. § (1) A szolgálati viszony hivatásos állományú katona esetén állományba vételi okmánnyal és annak elfogadásával,

szerzõdéses állományú katona esetén szerzõdés megkötésével létesül (a továbbiakban: állományba vétel).

(2) Az állományba vételi okmány tartalmazza a szolgálati viszony kezdetét és jellegét, továbbá az elsõ rendfokozatot.

(3) A szerzõdésnek tartalmaznia kell a szolgálati viszony kezdetét, jellegét, a tervezett elsõ rendfokozatot, a 32. § (3) vagy

(4) bekezdése szerinti szolgálati idõ vállalását, a próbaidõ kikötését, az alapkiképzésen való részvétel követelményét,

kezdõ idõpontját, és idõtartamát, a szerzõdéses pályakezdõ elfogadó nyilatkozatát az alapkiképzés teljesítésének

kötelezettségére vonatkozóan, és a Honvédség vállalását, hogy a szerzõdéses pályakezdõt az alapkiképzés teljesítését

követõen kinevezi. A szerzõdéses pályakezdõ esetén a szerzõdésben rögzíteni kell azt az elsõ szolgálati beosztást is,

amelyben az alapkiképzés teljesítését követõen a Honvédség a foglalkoztatását tervezi.

21. Kinevezés az elsõ rendfokozatba és az elsõ szolgálati beosztásba

36. § (1) Az állomány tagját az állományba vételt követõen a munkáltatói jogkört gyakorló kinevezi az elsõ rendfokozatába és

az elsõ szolgálati beosztásába. A szerzõdéses pályakezdõ kinevezésének feltétele az alapkiképzés teljesítése.

(2) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell

a) a közkatona kivételével az állomány tagjának elsõ rendfokozatát,

b) az állomány tagjának elsõ szolgálati beosztását,

c) a szolgálati helyét,

d) a besorolási osztályát és a besorolási kategóriáját.

(3) A kinevezési okmány a szolgálati viszonyt érintõ egyéb kérdésekrõl is rendelkezhet.

(4) A kinevezési okmányt és a munkaköri leírást az állomány tagjának legkésõbb a kinevezéssel egyidejûleg át kell adni.

(5) A munkáltatói jogkört gyakorló a szolgálati viszony létesítésével összefüggõ tájékoztatási kötelezettségét miniszteri

rendeletben meghatározottak szerint teljesíti. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szolgálati viszonnyal összefüggõ

kötelezõ adatkezelés körülményeire is.

37. § (1) Az állomány tagja a 31. § (3) és (4) bekezdésen túl az állományba vételhez és a kinevezéshez szükséges adatokat és

tényeket igazolni köteles.

(2) A Honvédség az állományba vételhez és a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, valamint az elõírt

feltételeknek való megfelelést a szolgálati viszony fennállása alatt is ellenõrizheti.

22. A próbaidõ

38. § (1) Állományba vételkor a szerzõdésben

a) a szerzõdéses pályakezdõ esetén 6 hónap
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b) az a) pont alá nem tartozó szerzõdéses katona esetén legalább 3 hónap, legfeljebb 6 hónapig terjedõ

próbaidõt kell kikötni.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen legfeljebb 6 hónapig terjedõ próbaidõ köthetõ ki, ha a szolgálati viszony kormányzati

szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló törvény hatálya alatt álló fegyveres szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyból történõ

áthelyezéssel létesül.

(3) A próbaidõ nem hosszabbítható meg.

(4) A próbaidõ alatt a szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti. Ebben az

esetben a szerzõdéses állomány tagja a próbaidõs rendfokozatát elveszti.

(5) A fizikai alkalmassági követelményeket legkésõbb a próbaidõ leteltéig kell teljesíteni.

(6) A szerzõdéses pályakezdõt a próbaidõ alatt alapkiképzésben, valamint a Honvédség és a szolgálati beosztása

sajátosságainak megfelelõ tanfolyami képzésben kell részesíteni. Amennyiben a (4) bekezdés alkalmazására az

alapkiképzés befejezése elõtt kerül sor, késõbbi állományba vétel esetén az érintett e törvény alkalmazásában

szerzõdéses pályakezdõnek minõsül.

23. Szolgálat rendfokozat nélkül és a kezdõ rendfokozat

39. § (1) A legénységi állomány tagja a szolgálati viszony kezdõ napjától számított 1 évig közkatonaként teljesít szolgálatot.

(2) A szerzõdéses pályakezdõ a szolgálati viszony kezdõ napjától a tiszti vagy az altiszti eskü letételéig rendfokozat nélkül

teljesít szolgálatot.

40. § (1) Tanulmányai sikeres befejezésekor a honvéd tisztjelöltet hadnagy, a honvéd altiszt-jelöltet õrmester rendfokozattal

kell állományba venni.

(2) A 32. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hivatásos állományba vételkor, valamint a szerzõdéses állományba vétel során az

elsõ rendfokozatot az (1) bekezdésre, a szolgálati beosztáshoz elõírt iskolai végzettségnek és szakképesítésnek

megfelelõ szakmai gyakorlat idejére, valamint a speciális elõmeneteli rend szerinti várakozási idõkre figyelemmel kell

megállapítani úgy, hogy az tiszt esetén legfeljebb százados, altiszt esetén legfeljebb fõtörzsõrmester lehet.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõ rendfokozatot a Honvéd Vezérkar fõnöke javaslatára a miniszter engedélyezhet, ha

a magasabb rendfokozattal történõ állományba vételhez szolgálati érdek fûzõdik.

(4) Ha az állomány tagjának szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés c) pontja, vagy a 68. § (1) bekezdés k)–m) pontja

szerint szûnt meg, a 31. § (2) bekezdés c) vagy f) pont szerinti idõtartam lejártát követõen – a korábban viselt

rendfokozatától függetlenül – kizárólag szerzõdéses állományba vehetõ vissza hadnagy vagy õrmester

rendfokozattal, vagy közkatonaként. Ebben az esetben a (3) bekezdés nem alkalmazható.

24. Az eskü

41. § (1) A legénységi állomány tagja, továbbá a szerzõdéses pályakezdõ honvéd esküt tesz. A honvéd eskü szövegét

a Hvt. tartalmazza.

(2) Az állomány tagja az elsõ tiszti vagy az elsõ altiszti rendfokozatba történõ kinevezésekor tiszti vagy altiszti esküt tesz.

(3) A Honvéd Koronaõrség tagja koronaõri eskü letételére is köteles.

(4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti eskü szövegét a 3. melléklet határozza meg.

(5) Az eskütétel elmaradása érvénytelenségi ok.

VI. FEJEZET

SZOLGÁLATI VISZONY MÓDOSÍTÁSA

25. A szolgálati viszony módosításának közös szabályai

42. § (1) A szolgálati viszony fennállása alatt a kinevezésrõl, az áthelyezésrõl, az elõléptetésrõl a munkáltatói jogkört gyakorló

dönt. A munkáltatói jogkört gyakorló

a) kinevezheti az állomány tagját magasabb beosztásba, a legénységi állomány tagját az elsõ altiszti és az elsõ tiszti

rendfokozatba, az altiszti állomány tagját az elsõ tiszti rendfokozatba, vagy a hivatásos állomány tagját az elsõ

tábornoki rendfokozatba,
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b) áthelyezheti az állomány tagját azonos beosztásba, alacsonyabb beosztásba, vagy rendelkezési állományba,

illetve

c) elõléptetheti az állomány tagját az a) pontban nem szereplõ rendfokozatba.

(2) Az állomány tagja

a) szolgálati feladat ellátására,

b) Magyarországon települõ katonai szervezetnél történõ szolgálatteljesítésre,

c) más szervnél történõ szolgálatteljesítésre,

d) az NKE-n történõ szolgálatteljesítésre,

e) a KNBSZ-nél történõ szolgálatteljesítésre,

f) külföldi szolgálatra, és

g) képzésen történõ részvételre

vezényelhetõ.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésen túl a szolgálati viszony módosításának minõsül különösen a szerzõdés módosítása,

a megbízás, a szolgálati viszony szünetelése, a maximális várakozási idõ meghosszabbítása és az illetmény nélküli

szabadság biztosítása.

43. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló a szolgálati viszony módosításáról a szolgálat érdekében dönt. Jogszabály

a jognyilatkozat megtételét az állomány tagjának kérelméhez, vagy beleegyezéséhez kötheti.

(2) Az azonos vagy az alacsonyabb beosztásba áthelyezés kérelemre is történhet.

(3) Az alacsonyabb beosztásba áthelyezéshez az állomány tagjának beleegyezése szükséges.

(4) A magasabb beosztásba kinevezés, az azonos beosztásba áthelyezés, a rendelkezési állományba áthelyezés,

a vezénylés, a megbízás és a maximális várakozási idõ meghosszabbítása során az állomány tagja kérheti különös

méltánylást érdemlõ egyéni érdekének figyelembe vételét.

44. § (1) A szolgálati viszony fennállása alatt azt a tényt, hogy a 31. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben

nem áll fenn, az állomány tagja a munkáltatói jogkört gyakorló írásbeli felhívására, az abban megjelölt határidõn belül,

hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni. A felhíváshoz és annak teljesítéséhez kapcsolódó eljárási szabályokat,

továbbá a Honvédséget terhelõ megtérítési kötelezettséget miniszteri rendelet határozza meg.

(2) A 33–34. §-t a szolgálati viszony módosítása során is alkalmazni kell.

(3) A munkáltatói jogkört gyakorló a szolgálatteljesítéssel együtt járó sajátos kötelezettségekrõl és juttatásokról, továbbá

ezek teljesítéséhez és igénybevételéhez kapcsolódó feltételekrõl a szolgálati viszony fennállása alatt tájékoztatja az

állomány tagját. A tájékoztatás tárgyköreit és módját miniszteri rendelet határozza meg.

26. A szerzõdés módosítása

45. § (1) A felek a szerzõdésben vállalt szolgálati idõt, annak letöltését követõ naptól közös megegyezéssel írásban

meghosszabbíthatják (a továbbiakban: szerzõdés-hosszabbítás). A szerzõdés-hosszabbítás alkalmanként az 5 évet

nem haladhatja meg. Szerzõdés-hosszabbítás esetén próbaidõ nem köthetõ ki.

(2) A felek a szerzõdést állománycsoport-váltás érdekében közös megegyezéssel írásban módosíthatják. A Honvédséget

a munkáltatói jogkört gyakorlók együttesen képviselik.

27. A rendelkezési állomány

46. § (1) A Honvédség rendelkezési állományába tartozik,

a) az állomány azon tagja, aki Magyarországon települõ katonai szervezetnél teljesít szolgálatot, a vezénylés

idõtartamára,

b) az állomány azon tagja, aki más szervnél teljesít szolgálatot, a vezénylés idõtartamára,

c) az állomány azon tagja, aki az NKE-n teljesít szolgálatot, a vezénylés idõtartamára,

d) a hivatásos állomány azon tagja, aki a KNBSZ-nél teljesít szolgálatot, a vezénylés idõtartamára,

e) az állomány azon tagja, aki külföldön teljesít szolgálatot, melynek idõtartama egybefüggõen meghaladja az

1 évet, a vezénylés idõtartamára, vagy aki 1 évet meghaladó idõtartamra hosszabbított külföldi szolgálatot,

a meghosszabbítástól annak megszûnéséig,
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f) az állomány azon tagja, akivel szemben az a)–e) pont szerinti ok megszûnt, vagy megszüntetésre került, feltéve,

hogy szolgálati viszonyban történõ továbbfoglalkoztatásra tervezett, megfelelõ szolgálati beosztásba

helyezéséig, de legfeljebb 1 évig,

g) az állomány azon tagja, aki a szolgálati beosztásának ellátására egészségi vagy pszichikai állapota miatt képtelen,

szolgálati viszonyban történõ továbbfoglalkoztatásra tervezett, megfelelõ szolgálati beosztásba helyezéséig, de

legfeljebb 1 évig,

h) az állomány azon tagja, aki – amennyiben ez feltétel – a szolgálati beosztásának ellátására nemzetbiztonsági

szempontból alkalmatlan, feltéve, hogy szolgálati viszonyban történõ továbbfoglalkoztatásra tervezett,

megfelelõ szolgálati beosztásba helyezéséig, de legfeljebb 1 évig,

i) az állomány azon tagja, aki a teljesítményértékelése alapján a szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan,

feltéve, hogy szolgálati viszonyban történõ továbbfoglalkoztatásra tervezett, megfelelõ szolgálati beosztásba

helyezéséig, de legfeljebb 1 évig,

j) az állomány azon tagja, aki 1 évet meghaladóan önhibáján kívüli okból szolgálati feladatait képtelen ellátni, de

legfeljebb az ok megszûnéséig,

k) az állomány azon tagja, akinek a szolgálati beosztása a felmentési védelem idõtartama alatt megszûnt, megfelelõ

szolgálati beosztásba helyezéséig, de legfeljebb a felmentési védelem idejére,

l) a hivatásos állomány azon tagja, akinek a honvédtiszti alapképzés vagy a katonai szakképzés eredményes

befejezésekor megfelelõ szolgálati beosztás nem biztosítható, de legfeljebb 1 évig,

m) az állomány azon tagja, aki 1 évet meghaladóan külföldi képzés keretében, vagy hazai oktatási intézmény nappali

képzésén tanulmányokat folytat, a képzõ intézmény által elõírt képzési idõ tartamára, de legfeljebb a tanulmányai

befejezéséig, amennyiben a tanulmány befejezésekor részére szolgálati beosztás nem biztosítható legfeljebb

1 évig,

n) a tábornok, aki a szolgálati viszonya megszûnésére, megszüntetésére vonatkozó elõterjesztési javaslattal

szemben bírósághoz fordult, a kereset jogerõs elbírálásáig,

o) az állomány azon tagja, akivel szemben méltatlansági eljárást rendeltek el, annak befejezéséig, ha a méltatlansági

eljárás felfüggesztésre kerül és az állomány tagja nem tölt be szolgálati beosztást,

p) az állomány azon tagja, akinek a szolgálati beosztása létszámcsökkentés vagy átszervezés következtében

megszûnt, szolgálati viszonyban történõ továbbfoglalkoztatásra tervezett, megfelelõ szolgálati beosztásba

helyezéséig, de legfeljebb 1 évig,

q) az állomány azon tagja, aki az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerben szakorvos-jelöltként

vesz részt, az elõírt képzési idõ tartamára,

r) a hivatásos állomány legalább százados vagy legalább fõtörzsõrmesteri rendfokozattal rendelkezõ tagja, akinek

szolgálati beosztása létszámcsökkentés vagy átszervezés következtében megszûnt, vagy maximális várakozási

ideje letelt és annak meghosszabbítására a 86. § (3) bekezdése szerint nem került sor, a kormányzati szolgálati,

a közszolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszonyba történõ áthelyezéséig, de legfeljebb a 47. § (1) bekezdésében

meghatározott idõtartamra,

s) a hivatásos állomány legalább 25 év szolgálati idõvel rendelkezõ tagja, aki egészségi, vagy pszichikai okból

katonai szolgálatra alkalmatlan, a kormányzati szolgálati, a közszolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszonyba

történõ áthelyezéséig, de legfeljebb a 47. § (1) bekezdésében meghatározott idõtartamra,

t) a hivatásos állomány azon tagja, aki legalább 30 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idõvel rendelkezik,

a szolgálat felsõ korhatárának elérése elõtt 5 évvel, de legfeljebb a szolgálat felsõ korhatáráig (a továbbiakban:

nyugdíj elõtti rendelkezési állomány).

(2) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezett személyt az ok megszûnését követõen megfelelõ

szolgálati beosztásban kell továbbfoglalkoztatni.

(3) Az állomány (1) bekezdés q) pontja alá tartozó tagjának szolgálati feladatait a Honvédség egészségügyi szervezetének

vezetõje határozza meg.

(4) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a rendelkezési állomány megszûnését vagy megszüntetését követõen

a munkáltatói jogkört gyakorló

a) az állomány tagját megfelelõ szolgálati beosztásba helyezi,

b) az állomány tagját más rendelkezési állományba áthelyezi, ha az a) pont nem alkalmazható, feltéve, hogy az

állomány tagja az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, vagy

c) az eset összes körülményére tekintettel a 62. § szerint jár el, ha az a) és a b) pont nem alkalmazható.
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47. § (1) A 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pont szerinti rendelkezési állományba helyezés feltétele a hivatásos állomány tagjának

kérelme. A rendelkezési állományba helyezéskor elért szolgálati viszonyban töltött idõnek megfelelõen a rendelkezési

állomány idõtartama

a) 3 év után 3 hónapig,

b) 5 év után 5 hónapig,

c) 8 év után 6 hónapig,

d) 10 év után 8 hónapig,

e) 13 év után 9 hónapig,

f) 15 év után 10 hónapig,

g) 16 év után 11 hónapig,

h) 20 év után 14 hónapig,

i) 25 év után 15 hónapig,

j) 30 év után 16 hónapig

tart.

(2) A hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya

a) e törvény erejénél fogva megszûnik az (1) bekezdés szerinti idõtartam utolsó napján vagy

b) az (1) bekezdés szerinti idõtartam lejárta elõtt megszûnik, ha ezt a hivatásos állomány tagja kéri, vagy ha

a hivatásos állomány tagja az 59. § (2) bekezdés c) pontja szerint áthelyezésre kerül.

(3) Ha a hivatásos állomány tagja munkaviszony létesítése miatt kéri a szolgálati viszonya megszûnésének megállapítását,

az (1) bekezdés szerinti idõtartam hátralevõ részének megfelelõ távolléti díjra jogosult.

(4) A hivatásos állomány tagja, a Honvédség és a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv

a rendelkezési állomány idõtartama alatt az 59. § (2) bekezdés c) pontja szerinti áthelyezés elõsegítése érdekében

kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni.

(5) Ha törvény a tartalékállományba helyezettek foglalkoztatására járulékcsökkentési kedvezményt biztosít, vagy

lehetõvé teszi annak személyi juttatásokra történõ felhasználását, e rendelkezéseket a 46. § (1) bekezdés r) vagy

s) pontja szerint rendelkezési állományba áthelyezett személyt foglalkoztatóra is alkalmazni kell.

48. § (1) A hivatásos állomány tagja a 46. § (1) bekezdés t) pont szerinti nyugdíj elõtti rendelkezési állományba kérelmére vagy

szolgálati érdekbõl helyezhetõ át. A hivatásos állomány nyugdíj elõtti rendelkezési állományba tartozó tagja

a) csak különleges jogrend idején hívható szolgálatba,

b) arra az idõtartamra, amíg nem hívják szolgálatba, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított

illetménye megegyezik azzal az összeggel, amely a nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezéskor öregségi

nyugdíjként megilletné, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte volna,

c) a szolgálatba hívása tartamára a ténylegesen betöltendõ szolgálati beosztása szerinti, de legalább az utolsó havi

illetményének megfelelõ díjazásra jogosult, és

d) szabadságra nem jogosult, kivéve, ha szolgálatba hívják, amelynek tartamára tekintettel az éves szabadság

idõarányosan illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti illetményrõl megkeresésre a nyugdíjmegállapító szerv tájékoztatja a központi

személyügyi szervet.

28. Vezénylés szolgálati feladat ellátására

49. § (1) Az állomány tagja eredeti szolgálati beosztásában való meghagyása mellett megfelelõ szolgálati feladat

végrehajtására vezényelhetõ.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány 46. § (1) bekezdés f), h), i), k), l), és p)–s) pontja alá tartozó tagját megfelelõ

szolgálati feladat ellátására vezényli. A vezénylés idõtartama a 46. § (1) bekezdés r) pontja esetén nem haladhatja meg

a rendelkezési állomány idõtartamának felét.

(3) A más helységbe történõ vezénylések együttes idõtartama 3 évenként a 6 hónapot nem haladhatja meg. A vezénylés

befejezésétõl számított 6 hónapon belül újabb vezénylésre nem kerülhet sor. E bekezdés szerinti korlátozásoktól az

állomány tagjának kérelmére el lehet térni.

(4) Beleegyezésével vezényelhetõ más helységbe az állomány tagja, a várandóssága megállapításától gyermeke 3 éves

koráig, ha kiskorú gyermekét egyedül neveli, vagy ha tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozza.
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(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott okok bármelyike a vezénylés ideje alatt következik be, az állomány tagjának

kérelmére a vezénylést haladéktalanul meg kell szüntetni.

29. Vezénylés Magyarországon települõ katonai szervezetnél történõ szolgálatteljesítésre

50. § (1) Az állomány tagja a Magyarországon települõ katonai szervezetnél vezényléssel teljesít szolgálatot. A vezényléshez az

állomány tagjának beleegyezése szükséges, kivéve, ha annak tervezett idõtartama az 1 évet nem haladja meg.

A vezénylés a szolgálati kötelezettség teljesítésének idõtartamára szól.

(2) Az állomány beosztási kategóriába történõ részletes besorolását, valamint az ezen beosztásokban rendszeresített

rendfokozatokat miniszteri rendelet határozza meg.

(3) A szerzõdéses állomány tagjának vezénylése nem haladhatja meg a szerzõdésben vállalt szolgálati idejét.

Amennyiben a vezénylés tervezett idõtartama meghaladja a szerzõdésben vállalt szolgálati idõt, akkor a vezénylésre

a szerzõdés módosítását követõen kerülhet sor.

(4) A vezénylést a munkáltatói jogkört gyakorló szolgálati érdekbõl megszüntetheti.

(5) A vezénylés e törvény erejénél fogva megszûnik, ha a vezényelt szolgálati viszonya megszûnt.

(6) A vezénylés megszûnésével vagy megszüntetésével egyidejûleg az e jogcímen történõ rendelkezési állományba

helyezés megszûnik.

(7) A szolgálatteljesítés nemzetközi jellegére figyelemmel a vezénylésre a 203. §-t. és a 204. § (1) bekezdését alkalmazni

kell.

30. Vezénylés más szervnél történõ szolgálatteljesítésre

51. § (1) Az állomány tagja beleegyezésével, vezényléssel, a miniszter és a más szerv vezetõjének megállapodása alapján

teljesíthet szolgálatot más szervnél.

(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a vezénylés legfeljebb 5 évre szól, és egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel

meghosszabbítható.

(3) A vezénylés megszûnik, ha a vezénylés idõtartama lejár, és a meghosszabbítására nem kerül sor. A vezénylés

a miniszter és a más szerv vezetõjének megállapodása alapján szolgálati érdekbõl megszüntethetõ.

(4) A vezénylésre az 50. § (2), (3), (5) és (6) bekezdését alkalmazni kell.

52. § (1) Az állomány más szervhez vezényelt tagja a más szerv vezetõjének rendelkezései szerint teljesíti szolgálatát, és

a tevékenységére, a tevékenységének értékelésére, a munkarendjére, az egészségügyi szabadságának

engedélyezésére, a szabadság megállapítására és kiadására, az illetményére és az illetményen kívüli juttatásaira,

a pihenõidejére, a kártérítési felelõsségére, a más szervnél rendszeresített címek és egyéb elismerések elnyerésére, és

viselésére a más szerv munkavállalóira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, az állomány más szervhez vezényelt tagjának a más szerv a honvédelmi

pótléknak megfelelõ mértékû pótlékot, a 119–120. § szerinti egészségügyi szabadsága idejére e törvény szerint

megállapított mértékû távolléti díjat és az e törvény szerint megállapított jubileumi jutalmat fizet.

(3) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az állomány más szervhez vezényelt tagjának kitüntetésére, fegyelmi

felelõsségének és méltatlanságának megállapítására, lakhatási támogatására, egészségügyi ellátására és évi

utánpótlási ruházati illetményére a Honvédségnél szolgálati beosztást betöltõkre vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.

(4) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az állomány más szervhez vezényelt tagja köteles részt venni a Honvédség által

tartott egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság-vizsgálaton, valamint továbbképzésen, és betartani az egyenruha

viselésére vonatkozó miniszteri rendeleti szabályokat.

(5) Miniszteri rendeletben meghatározott esetekben az állomány más szervhez vezényelt tagjának elõmenetelére

a speciális beosztást betöltõkre vonatkozó rendfokozati elõmeneteli szabályokat kell alkalmazni.

31. Vezénylés az NKE-n történõ szolgálatteljesítésre

53. § (1) Az állomány tagja az NKE-n vezényléssel teljesít szolgálatot. A miniszter az 50. § (1) bekezdésének alkalmazása elõtt

kikéri az NKE Fenntartói Testületének véleményét.
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(2) Az állomány tagja oktatói vagy tudományos kutatói munkakörbe akkor vezényelhetõ, ha a nemzeti felsõoktatásról

szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelel, és a katonai ismeretek oktatásához szükséges naprakész

ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik. A rektor hatáskörébe tartozó kinevezés vagy vezetõi megbízás

a vezényléssel válik érvényessé.

(3) A vezénylés indokolás nélkül a rektor elõzetes értesítése mellett megszüntethetõ. Meg kell szüntetni a vezénylést, ha

az állomány tagja az oktatói vagy a tudományos kutatói munkakörben nem foglalkoztatható tovább. A vezénylés

megszûnésére, megszüntetésére az 50. § (3)–(6) bekezdését alkalmazni kell.

54. § (1) A vezénylésre e törvény rendelkezései az irányadóak azzal, hogy

a) az állomány tagja részére a szolgálatteljesítés helye szerinti szervezeti elem vezetõje, illetve felettese utasítást

adhat,

b) a fegyelmi, a méltatlansági és a kártérítési eljárás megindítására, az állomány tagjának jutalmazására és más

elismerésére a szolgálatteljesítés helye szerinti szervezeti elem vezetõje, illetve annak felettese javaslatot tehet,

c) az állomány tagjának munkarendjére és a pihenõidejére a szolgálati érdek sérelme nélkül a szolgálatteljesítés

helyén foglalkoztatottakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és

d) a rektor e törvényben meghatározottakon túl az NKE saját költségvetése terhére a vezényeltnek a nemzeti

felsõoktatásról szóló törvényben vagy az NKE szabályzataiban meghatározott feltételekkel juttatást, támogatást,

költségtérítést állapíthat meg.

(2) A vezényelt elõmenetelére a speciális beosztást betöltõkre vonatkozó rendfokozati elõmeneteli szabályokat kell

alkalmazni.

(3) A vezényelt gyakorlati ismereteinek szinten tartása és fejlesztése érdekében csapatgyakorlatra vezényelhetõ.

A továbbvezénylés a rendelkezési állomány jogcímét nem érinti. A távollét ideje alatt az állomány tagja távolléti díjra

jogosult.

32. Megbízás

55. § (1) Az állomány tagja átmenetileg megbízható

a) ideiglenesen megüresedett szolgálati beosztás ellátásával,

b) szolgálati beosztás ellátásában tartósan akadályozott személy helyettesítésével,

c) kormányzati szolgálati, vagy közalkalmazotti jogviszony keretében ellátható munkakör ellátásában tartósan

akadályozott személy helyettesítésével, valamint

d) szolgálati beosztásához nem tartozó feladatkör ellátásával,

feltéve, hogy a szolgálati beosztás, a munkakör, vagy a szolgálati feladat ellátásához miniszteri rendeletben elõírt

végzettségi, képzettségi követelményeknek és az alkalmassági feltételeknek megfelel.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti megbízás az eredeti beosztás ellátása mellett vagy az eredeti beosztás ellátása

alóli mentesítéssel történhet. Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti megbízás kizárólag az eredeti beosztás ellátása

mellett történhet.

(3) A megbízáshoz az állomány tagjának beleegyezése szükséges, kivéve, ha annak idõtartama a 30 napot nem haladja

meg. Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti megbízás alkalmanként az 1 évet nem haladhatja meg.

(4) Ha az állomány tagját az eredeti beosztás ellátása alól mentesítették, részére a megbízással betöltött beosztás szerinti

illetmény jár, amely nem lehet kevesebb az eredeti illetményénél. Ha az állomány tagja az eredeti beosztása ellátása

mellett teljesíti a megbízást, részére miniszteri rendeletben meghatározottak szerint az illetményalap 25–100%-ig

terjedõ összegû megbízási díj jár. A 30 napot meghaladó megbízás esetén az illetmény és a megbízási díj

visszamenõleg, a megbízás elsõ napjától jár.

(5) Nem jár az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti megbízásért megbízási díj, ha a helyettesítés a 30 napot nem haladja

meg, vagy a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges.

33. A határozott idõre szóló kinevezés, elõléptetés

56. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnöki beosztásba történõ kinevezés határozott idõre, legfeljebb 5 évre szól. A kinevezés legfeljebb

5 év idõtartamban meghosszabbítható.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnöke – egyéb feltételek fennállása esetén – kizárólag kérelmére helyezhetõ át nyugdíj elõtti

rendelkezési állományba.
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57. § (1) Ha az állomány 42. § (2) bekezdés b)–f) pontja alapján vezényelt tagjának viselt rendfokozata egy rendfokozati szinttel

eltér a vezénylés idejére tervezett beosztásban elérhetõ, jogszabályban meghatározott rendfokozattól, az állomány

tagja a vezénylés idõtartamára magasabb rendfokozatba elõléptethetõ, kinevezhetõ vagy részére eggyel alacsonyabb

rendfokozat állapítható meg.

(2) A vezénylés megszûnését, megszüntetését követõen a 46. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

megfelelõ szolgálati beosztásnak a viselt rendfokozatnak megfelelõ beosztás minõsül.

34. A szolgálati viszony szünetelése

58. § (1) Az állomány tagja a munkáltatói jogkört gyakorlónak köteles haladéktalanul bejelenteni az országgyûlési képviselõi,

az európai parlamenti képviselõi, a fõpolgármesteri, a polgármesteri, a helyi önkormányzati képviselõi és

a nemzetiségi önkormányzati képviselõi választáson jelöltként történt nyilvántartásba vételét, a jelöltségtõl való

visszalépését, a tisztségbe történt megválasztását, és annak elmaradását. A jelöltként történt nyilvántartásba vételtõl

a választás befejezéséig, vagy a jelöltségtõl való visszalépéséig, megválasztása esetén a mandátuma igazolásáig az

állomány tagjának szolgálati viszonya szünetel.

(2) A szünetelés idõtartama alatt az állomány tagja a szolgálati viszonyból származó jogait nem gyakorolhatja, az azzal

kapcsolatos kötelezettségek õt nem terhelik. Ha az állomány tagja a jelöltségtõl visszalépett, vagy õt nem választották

meg, katonai szolgálatát szolgálati beosztásában folytatja tovább.

(3) A szerzõdéses állomány tagjának szolgálati viszonya megszûnik, ha a szünetelés idõtartama alatt a szerzõdésben

vállalt szolgálati ideje letelik.

VII. FEJEZET

SZOLGÁLATI VISZONY MEGSZÛNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

35. A szolgálati viszony megszûnése és megszüntetése

59. § (1) Megszûnik a szolgálati viszony

a) az állomány tagja halálával,

b) e törvény erejénél fogva, az e törvényben meghatározott esetekben,

c) bíróság jogerõs ügydöntõ határozatával lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése, szolgálati viszony

keretében betöltött munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás

büntetés vagy közügyektõl eltiltás mellékbüntetés kiszabása esetén,

d) a szerzõdésben vállalt szolgálati idõ leteltével, vagy

e) a szerzõdéses állomány tagjának a hivatásos állományba vételével.

(2) A szolgálati viszony megszüntethetõ

a) közös megegyezéssel,

b) felmentéssel,

c) áthelyezéssel közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy a fegyveres szervek hivatásos

állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alatt álló fegyveres szervnél fennálló hivatásos

szolgálati jogviszonyba,

d) azonnali hatállyal a próbaidõ alatt, vagy

e) lemondással vagy egyoldalú szerzõdésbontással.

(3) Nem alkalmazható az (1) bekezdés d) pontja, és a (2) bekezdés a méltatlansági eljárás elrendelésétõl, annak

befejezését követõ 30 napig.

(4) Nem szûnik meg a szerzõdéses állomány tagjának szolgálati viszonya az (1) bekezdés d) pontja alapján, ha

a) a felek a szerzõdésben vállalt szolgálati idõt a szerzõdés módosításával meghosszabbítják, vagy

b) a szerzõdéses állomány tagja a 61. § (3) bekezdése szerinti feladat-végrehajtásban személyesen részt vesz, az ott

megjelölt idõtartam alatt.

(5) A (3) bekezdés és a (4) bekezdés b) pontja esetén a vállalt szolgálati idõ lejártakor a szerzõdéses állomány tagjának

szolgálati viszonya e törvény erejénél fogva meghosszabbodik. E rendelkezés nem alkalmazható, ha a munkáltatói

jogkört gyakorló a szerzõdéses állomány tagjának kérelmére, különös méltánylást érdemlõ egyéni érdekre tekintettel,

a szolgálati viszony szerzõdésben megállapított határozott idõ letelte szerinti megszûnését megállapítja.
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36. A közös megegyezés

60. § (1) A felek a szolgálati viszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

(2) A megegyezést írásba kell foglalni, és a szolgálati viszony megszüntetésének idõpontját meg kell határozni.

(3) A megegyezésben rendezni kell, hogy a feleket a szolgálati viszonyból eredõen milyen jogosultságok illetik, és

kötelezettségek terhelik, így különösen a visszafizetési, illetve a megtérítési kötelezettséget, valamely kötelezettség

alóli mentesítést, annak feltételeit, továbbá valamely kötelezettség ellentételezése érdekében, azzal arányban álló

jogosultságról való lemondást. Ennek során a felek kölcsönös és egybehangzó akarattal e törvénytõl eltérhetnek.

37. A lemondás

61. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyáról lemondhat. A lemondási idõ 2 hónap, kivéve, ha a felek írásban

ennél rövidebb határidõben állapodnak meg.

(2) Ha a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyáról lemondott, a lemondási idõ elteltével rendfokozatát, valamint

– a rögzített nyugdíjra és a korkedvezményre való jog kivételével – a szolgálati viszonnyal összefüggõ jogosultságait

elveszti.

(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen nem mondhat le a szolgálati viszonyáról a hivatásos állomány tagja

a) a katonai mûveletben való részvételt engedélyezõ döntést követõen, nemzetközi szerzõdésbõl eredõ kollektív

védelmi feladatok ellátásának idõszakában, és az azt követõ 30 napon belül,

b) a veszélyhelyzet idõtartama alatt

feltéve, hogy a feladat-végrehajtásban személyesen részt vesz.

(4) A lemondást követõen a hivatásos állomány tagja kizárólag szerzõdéses állományba vehetõ vissza. A szerzõdésben

vállalt szolgálati idõ leteltét követõen a 32. § (1) bekezdés d) pontja alkalmazható.

(5) A szerzõdéses állomány tagjának egyoldalú szerzõdésbontása esetén a lemondás szabályait kell alkalmazni azzal,

hogy az (1) bekezdés szerinti idõtartam nem haladhatja meg a szerzõdésben vállalt szolgálati idõt.

38. A felmentés

62. § (1) A szolgálati viszony felmentéssel megszüntethetõ, ha

a) az Országgyûlés, a Kormány, a miniszter döntése alapján a Honvédségnél létszámcsökkentést kell végrehajtani, és

emiatt az állomány tagjának további szolgálatára nincs lehetõség,

b) az állomány tagjának szolgálati beosztása átszervezés következtében megszûnt, és emiatt további szolgálatára

nincs lehetõség,

c) az állomány tagja szolgálati beosztásában nem foglalkoztatható tovább, mert annak ellátására

teljesítményértékelése alapján alkalmatlan,

d) az állomány tagja szolgálati beosztásában nem foglalkoztatható tovább, mert arra az egészségi vagy a pszichikai

állapota alapján alkalmatlan, vagy

e) az állomány tagja szolgálati beosztásában nem foglalkoztatható tovább, mert annak ellátására nemzetbiztonsági

szempontból alkalmatlan.

(2) A szolgálati viszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha

a) az állomány tagja nemzetbiztonsági szempontból a katonai szolgálatra alkalmatlan,

b) az állomány tagja az egészségi vagy a pszichikai állapota alapján a katonai szolgálatra alkalmatlan,

c) az állomány tagja a megváltozott munkaképességû személyek ellátására jogosultságot szerzett, feltéve, hogy ezt

írásban kéri,

d) az állomány tagja szolgálati beosztásában nem foglalkoztatható tovább, mert a maximális várakozási idõtartam

lejárt és meghosszabbítására nem került sor,

e) a kettõs rendfokozattal rendszeresített kezdõ beosztásban szolgáló hadnagy vagy õrmester kötelezõ várakozási

idõ leteltekor teljesítményértékelése alapján nem léptethetõ elõ,

f) az állomány tagja rendelkezési állományba nem helyezhetõ át, vagy abban tovább nem tartható, kivéve, ha

a szolgálati viszonya megszûnésének módjára e törvény eltérõen rendelkezik, vagy

g) az állománynak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.)

18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a felmentési idõ leteltekor teljesítõ tagja kérelmezi.
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(3) Az (1) bekezdés c)–e) pontja alapján akkor szüntethetõ meg a szolgálati viszony, ha

a) az állomány tagja a 43. § (2) bekezdése szerinti kérelmet nem nyújtott be,

b) az állomány tagja a 43. § (3) bekezdése szerinti beleegyezését nem adta meg,

c) az állomány tagja az erre vonatkozó, a 43. § (4) bekezdése szerinti különös méltánylást érdemlõ egyéni érdekét

a munkáltatói jogkört gyakorló figyelembe veszi, és más megfelelõ szolgálati beosztás nem ajánlható fel részére,

vagy

d) rendelkezési állományba nem helyezhetõ át.

(4) Az (1) bekezdés e) pontja akkor alkalmazható, ha a szolgálati beosztás betöltése nemzetbiztonsági alkalmassághoz

kötött.

(5) A (2) bekezdés d) pontja szerint akkor szüntethetõ meg a szolgálati viszony, ha a hivatásos állomány tagja a 46. §

(1) bekezdés r) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezését nem kérte, vagy arra nem jogosult. A (2) bekezdés

d) pontjára is alkalmazni kell az 59. § (4) bekezdés b) pontját és az (5) bekezdését.

(6) A felmentés a (2) bekezdés alapján nem kötelezõ, ha az állomány tagja a 46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti

rendelkezési állományban tartható.

(7) A (2) bekezdés g) pontja szerinti feltétel megállapításához szükséges jogosultsági idõt az állomány tagja részére

a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. tv. szerinti adategyeztetés és szolgálati idõ, jogosultsági idõ igazolása

keretében hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

63. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló a felmentést köteles megindokolni. A felmentés indoka az állomány tagjának

szolgálati viszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a honvédségi szervezet mûködésével

összefüggõ ok lehet.

(2) Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tûnnie. A Honvédségnek kell bizonyítania, hogy a felmentés

indoka valós és okszerû.

64. § (1) A honvédségi szervezet legkésõbb a felmentés közlésekor írásban tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet

a felmentéssel érintettek személyes adatairól, utolsó munkakörérõl, képzettségérõl és illetményérõl.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy a felmentésre a 62. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja

szerint kerüljön sor, és a honvédségi szervezetnél a felmentéssel érintettek létszáma 30 napon belül

a) 20, vagy annál több és 100-nál kevesebb rendszeresített beosztás esetén legalább 10 fõ,

b) 100, vagy annál több, de 300-nál kevesebb rendszeresített beosztás esetén legalább az állomány 10%-a,

c) 300, vagy annál több rendszeresített beosztás esetén legalább 30 fõ.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a szolgálati viszonyban, a kormányzati szolgálati jogviszonyban, és

a közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámát össze kell számítani.

39. A felmentési idõ

65. § (1) A felmentési idõ legalább 2 hónap, amely a szolgálati viszonyban töltött

a) 5 év után 1 hónappal,

b) 10 év után 2 hónappal,

c) 15 év után 3 hónappal,

d) 20 év után 4 hónappal,

e) 25 év után 5 hónappal,

f) 30 év után 6 hónappal

meghosszabbodik. A felmentési idõ a 8 hónapot, valamint a szerzõdéses állomány tagjának vállalt szolgálati idejét

nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen

a) az állomány tagjának kérelmére a felek írásban rövidebb felmentési idõben is megállapodhatnak,

b) nem illeti meg felmentési idõ az állomány tagját a 62. § (2) bekezdés a) pontja esetén, és

c) 30 napos felmentési idõ illeti meg az állomány tagját a 62. § (1) bekezdés e) pontja esetén.

(3) A felmentés idõpontját a felmentési okiratban meg kell határozni. A felmentési idõ legkorábban a felmentés közlését

követõ napon kezdõdhet.
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66. § (1) A felmentési idõ legalább felére az állomány tagját a szolgálatteljesítési kötelezettség alól mentesíteni kell.

A szolgálatteljesítési kötelezettségek alóli mentesítés az állomány tagjának kérelmére legfeljebb két részletben is

történhet.

(2) Teljes felmentési idõre mentesíteni kell az állomány tagját a szolgálati kötelezettség teljesítése alól, ha szolgálati

viszonya a 62. § (1) bekezdés c)–e) pontja vagy (2) bekezdése szerint szûnik meg.

(3) A mentesítés ideje alatt az állomány tagja távolléti díjra jogosult, amelyet havonta egyenlõ részletekben kell

folyósítani. A kifizetett távolléti díjat visszakövetelni nem lehet, ha az állomány tagját a szolgálatteljesítés alól végleg

mentesítették, és a távolléti díj fizetését kizáró körülmény a szolgálatteljesítés alóli mentésítése után következett be.

40. A felmentési védelem

67. § (1) Nem szüntethetõ meg a szolgálati viszony felmentéssel az a)–g) pont szerinti idõtartam és az azt követõ 30 nap alatt:

a) a betegség és az egészségügyi szabadság, valamint az egészségi okból megkezdett orvos-bizottsági alkalmassági

felülvizsgálat ideje,

b) a beteg gyermek ápolásának ideje vagy ilyen célból, továbbá a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy

gondozása céljából kapott illetmény nélküli szabadság,

c) a várandósság ideje,

d) a szülést követõ 3 hónap, a szülési szabadság és a gyermekgondozás céljából kapott illetmény nélküli szabadság,

és illetmény nélküli szabadság igénybevétele nélkül is a gyermek 3 éves kora,

e) a házastárs tartós külföldi kiküldetése miatt kapott illetmény nélküli szabadság,

f) az állomány nõ tagjának jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggõ kezelésének ideje, de

legfeljebb ennek megkezdésétõl számított 6 hónap,

g) örökbefogadás elõtti kötelezõ gondozásba helyezés esetén az állomány örökbe fogadni szándékozó tagját

– közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet

vállaló házastársat – érintõen a kötelezõ gondozásba helyezéstõl számított 6 hónap, illetve, ha a gyermek

a 6 hónap letelte elõtt kikerül a gondozásból, a kötelezõ gondozás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelem alkalmazása szempontjából a felmentés közlésének idõpontja az irányadó. Az

(1) bekezdésben meghatározott körülményre az állomány tagja csak akkor hivatkozhat, ha errõl a munkáltatói jogkört

gyakorlót a felmentés közlését megelõzõen tájékoztatta.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti védelem illetmény nélküli szabadság igénybevétele nélkül azt a szülõt illeti meg, aki

az illetmény nélküli szabadságot utoljára igénybe vette. A védelem az anyát illeti meg, ha az illetmény nélküli

szabadságot mindkét szülõ igénybe veszi.

41. A szolgálati viszony megszûnése e törvény erejénél fogva

68. § (1) E törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya

a) a szolgálat felsõ korhatárának elérésekor, a szolgálati viszony meghosszabbításának lejártakor,

b) a jogszabályban elõírt képzési kötelezettség önhibából történõ nem teljesítése esetén,

c) országgyûlési képviselõvé, európai parlamenti képviselõvé, fõpolgármesterré, fõpolgármester-helyettessé,

megyei közgyûlés elnökévé, alelnökévé, polgármesterré, alpolgármesterré, társadalmi megbízatású

polgármesterré, alpolgármesterré, helyi önkormányzati képviselõvé és nemzetiségi önkormányzati képviselõvé

történt megválasztásakor,

d) állami vezetõvé történõ kinevezésekor,

e) a magyar állampolgárság megszûnésével,

f) a más állam állampolgárságának megszerzésével akkor, ha az állampolgárság megszerzésére az állomány

tagjának közrehatására, vagy kifejezett beleegyezésével került sor, és az befolyásolja közremûködését

a Honvédség feladatainak ellátásában,

g) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló törvényben meghatározott, jogviszony megszûnését

eredményezõ esetekben,

h) tábori lelkész esetében, ha az egyház visszahívja, feltéve, hogy más megfelelõ szolgálati beosztásban nem

foglalkoztatható tovább,

i) a 31. § (2) bekezdése szerinti követelmények igazolásának ismételt szabályszerû felhívást követõ elmulasztása

esetén, ha az állomány tagja nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok következménye,
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j) a katonai szolgálatra fizikai okból alkalmatlansága esetén,

k) a 147. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja szerinti fenyítést kiszabó határozat jogerõre emelkedésével,

l) a 162. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti bírósági ítélet jogerõre emelkedésével, a 162. § (2) bekezdése

kivételével,

m) a 162. § (1) bekezdés c) pontja szerinti katonai szolgálatra méltatlanság megállapítása esetén,

n) ha az állomány tagja a szolgálat felsõ korhatárát megelõzõen öregségi nyugdíjban, vagy más olyan pénzbeli

ellátásban részesül, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell

továbbfolyósítani, vagy

o) az a)–n) pontban nevesített eseteken kívül, ha e törvény azt kifejezetten elrendeli.

(2) A szolgálat felsõ korhatára megegyezik a társadalombiztosítási szabályok szerinti öregségi nyugdíjkorhatárral.

(3) Az (1) bekezdés n) pontja nem alkalmazható akkor, ha az öregségi nyugdíj, vagy a más pénzbeli ellátás a szolgálati

viszony fenntartása céljából szünetel, és ezt az állomány tagja a szüneteltetésrõl hozott határozattal igazolja.

A miniszter által kijelölt honvédségi szervezet ellenõrzés céljából a nyugdíjfolyósító szervtõl adatot igényelhet arról,

hogy az állomány tagja öregségi nyugdíjban vagy más pénzbeli ellátásban részesül-e, továbbá arról, hogy annak

folyósítását szolgálati viszony fenntartása céljából szünetelteti-e.

42. Az áthelyezés más jogviszonyba

69. § (1) A Honvédség, az átvevõ munkáltató és az állomány tagja megállapodhatnak a szolgálati viszony 59. § (2) bekezdés

c) pontja szerinti megszüntetésérõl.

(2) A Honvédség az áthelyezéshez való hozzájárulást akkor tagadhatja meg, ha az átvevõ munkáltató megkeresésének

kézhezvétele és az áthelyezés kért idõpontja közötti idõtartam a 2 hónapot nem haladja meg. E rendelkezés nem

alkalmazható az állomány 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagja esetén.

(3) Szolgálati beosztás nem katonai munkakörré történõ átminõsítése esetén az állomány tagja a közalkalmazotti

jogviszonyba vagy a kormányzati szolgálati viszonyba beleegyezésével helyezhetõ át.

(4) Áthelyezés esetén az állomány áthelyezett tagjának jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. Az áthelyezést

megelõzõen az állomány tagját a szolgálaton kívüli állomány lehetõségérõl tájékoztatni kell.

43. Eljárás a szolgálati viszony megszûnése, megszüntetése esetén

70. § (1) Az állomány tagja munkakörét az elõírt rendben köteles átadni, és a Honvédségnél elszámolni. A munkakör-átadás és

az elszámolás feltételeit a Honvédség köteles biztosítani.

(2) A szolgálati viszony megszûnésekor, megszüntetésekor az utolsó munkában töltött napon, de legkésõbb 15 napon

belül az állomány tagja részére ki kell fizetni az illetményét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a miniszteri

rendeletben elõírt igazolásokat.

(3) A szolgálati viszony megszûnésekor, megszüntetésekor miniszteri rendeletben meghatározott esetekben és

feltételekkel az állomány tagja megtérítési kötelezettséggel tartozik, és elhelyezkedésének elõsegítése érdekében

szakmai át-, vagy továbbképzési támogatásban részesíthetõ.

44. A végkielégítés

71. § (1) Végkielégítés illeti meg a hivatásos állomány tagját szolgálati viszonya 59. § (2) bekezdés b) pontja szerinti

megszüntetése esetén. A végkielégítés összege, ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyban töltött ideje

legalább

a) 3 év 1 havi,

b) 5 év 2 havi,

c) 8 év 3 havi,

d) 10 év 4 havi,

e) 13 év 5 havi,

f) 16 év 6 havi,

g) 20 év 8 havi

távolléti díjnak megfelelõ összeg.
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(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen nem illeti meg a végkielégítés a hivatásos állomány tagját a 62. § (1) bekezdés c) pontja és

(2) bekezdés a), c), g) pontja esetén, továbbá a végkielégítés összegének felére jogosult a 62. § (1) bekezdés e) pontja

esetén.

(3) Az 59. § (1) bekezdés e) pontja esetén az állomány tagja szerzõdéses szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idejét

– kivéve azt az idõszakot, amelyre szerzõdés-hosszabbítási díjban részesült – a végkielégítés szempontjából hivatásos

szolgálatban eltöltött idõként kell figyelembe venni. Ha a hivatásos állományba visszavett személy szolgálati viszonya

felmentéssel kerül megszüntetésre, a végkielégítés alapjául a korábbi végkielégítést követõen szolgálati viszonyban

töltött idõt lehet figyelembe venni. Ha a szolgálati viszony áthelyezéssel létesült, a végkielégítés szempontjából

figyelembe kell venni az átvételt megelõzõ jogviszonyban folyamatosan eltöltött idõt.

(4) A végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell kifizetni. Ha a hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítési

kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel, vagy költségvetési szerv legalább többségi

befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorlónak köteles haladéktalanul írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében távolléti díjra nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása

során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.

45. A toborzópénz, a szerzõdés-hosszabbítási díj és a leszerelési segély

72. § (1) A szerzõdéses állomány tagja részére a próbaidõ leteltekor toborzópénz címén 2 havi távolléti díjnak megfelelõ

összeget kell folyósítani. A katonai képzést folytató oktatási intézményben végzettek esetén a toborzópénzt az elsõ

havi illetmény kifizetésével egyidejûleg kell folyósítani.

(2) Ha a szerzõdéses állomány tagjának szolgálati viszonya a vállalt idõ letelte elõtt szûnik meg, köteles a toborzópénzbõl

a le nem szolgált idõre esõ összeget – az 59. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint a 62. § (1) bekezdés a) és

b) pontjában foglalt kivételekkel – visszafizetni.

73. § (1) Ha a szerzõdéses állomány tagja a szerzõdését a 45. § (1) bekezdése szerint meghosszabbítja, kérelmére,

a szerzõdés-hosszabbítást megelõzõ idõszakra vállalt szolgálati idõ lejártakor szerzõdés-hosszabbítási díjat kell

folyósítani.

(2) A szerzõdés-hosszabbítási díj összege

a) a 3. év letöltésekor 1 havi,

b) a 4. év letöltésekor 1,5 havi,

c) az 5. év letöltésekor 2 havi,

d) a 6. év letöltésekor 3 havi,

e) a 7. év letöltésekor 3,5 havi,

f) a 8. év letöltésekor 4 havi,

g) a 9. év letöltésekor 6 havi,

h) a 10. év letöltésekor 7 havi,

i) a 11. év letöltésekor, vagy az ezt követõ elsõ szerzõdés-hosszabbításkor 8 havi

távolléti díjjal azonos. A szerzõdés-hosszabbítási díj mértékét a korábban kifizetett szerzõdés-hosszabbítási díj havi

mértékeivel csökkenteni kell.

(3) A szerzõdéses állomány tagja köteles visszafizetni az utolsó szerzõdés-módosításkor kifizetett szerzõdés-hosszabbítási

díj teljes összegét, ha szolgálati viszonya a vállalt szolgálati idõ letöltése elõtt az 59. § (1) bekezdés c) pontja,

(2) bekezdés a) vagy e) pontja, a 62. § (1) bekezdés c) vagy e) pontja, (2) bekezdés a), c), g) pontja, vagy a 68. §

(1) bekezdése szerint megszûnik.

74. § (1) A szerzõdéses állomány tagja leszerelési segélyre jogosult, ha szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés d) pontja, a 62. §

(1) bekezdés a), b), d) pontja, valamint (2) bekezdés b) vagy f) pontja szerint szûnik meg.

(2) A leszerelési segély összege a szerzõdéses szolgálatban ténylegesen eltöltött

a) 1–3. évek után évenként 1,3 havi,

b) 4. év után további 1,4 havi,

c) 5. év után további 1,6 havi,

d) 6. év után további 1,8 havi,
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e) 7. év után további 2,0 havi,

f) 8. év után további 2,2 havi,

g) 9. év után további 2,4 havi,

h) 10. év után további 2,4 havi,

i) 11. év után további 2,0 havi,

j) 12. év után további 1,5 havi,

k) 13. év után további 1,0 havi,

l) 14. év után további 0,6 havi,

m) 15–20. évek után évenként további 0,2 havi

távolléti díjjal azonos.

(3) A leszerelési segély mértékét csökkenteni kell az állomány tagjának korábban kifizetett toborzópénz és

szerzõdés-hosszabbítási díj mértékével. Ismételten létesített szerzõdéses szolgálati viszony megszûnésekor, vagy

a késõbb létesített hivatásos szolgálati viszony felmentéssel történt megszüntetésekor a leszerelési segély – hivatásos

szolgálati viszony esetében a végkielégítés – alapjául csak az újabb szolgálati viszonyban eltöltött idõt lehet

figyelembe venni.

(4) Ha a szerzõdéses állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési

szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy

részmunkaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorlónak köteles haladéktalanul írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralévõ idõ tekintetében távolléti díjra nem jogosult,

c) leszerelési segélyre nem jogosult, azonban új jogviszony létesítése esetén a végkielégítés vagy a leszerelési segély

összegének megállapításánál a megszüntetett jogviszony alapján leszerelési segélyre jogosító idejét is

számításba kell venni.

46. A hivatásos állományba való visszavétel

75. § (1) Nem vehetõ vissza hivatásos állományba, akinek szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés c) pontja, vagy a 68. §

(1) bekezdés k)–m) pontja szerint szûnt meg, vagy aki azt az 59. § (2) bekezdés e) pontja szerint megszüntette.

(2) A visszavétel esetén az állomány tagja rendfokozatát szolgálati beosztásának, iskolai végzettségének,

szakképzettségének megfelelõen kell megállapítani azzal, hogy a visszavételt követõ kezdõ rendfokozata nem

haladhatja meg a korábbi hivatásos szolgálati viszonya megszûnésekor, megszüntetésekor viselt rendfokozatát.

(3) A visszavételkor legfeljebb 6 hónapig terjedõ próbaidõ köthetõ ki.

(4) A hivatásos állomány azon tagja, akinek rokkantságát, megváltozott munkaképességû személyek ellátását

a szolgálattal összefüggõ baleset, betegség miatt állapították meg, és rokkantsága megszûnt, vagy a megváltozott

munkaképességû személyek ellátását megszüntették, a hivatásos állományba visszavehetõ, ha részére egészségi

állapotának megfelelõ szolgálati beosztás biztosítható.

(5) A hivatásos állományba való visszavételre a 31. §-t, a 33. §-t, a 35–37. §-t, a 38. § (3)–(5) bekezdését megfelelõen

alkalmazni kell.

47. A szolgálaton kívüliek

76. § (1) Az 59. § (2) bekezdés c) pontja és a 68. § (1) bekezdés c) és d) pontja esetén a hivatásos állomány tagját az áthelyezéssel,

vagy a kinevezéssel egyidejûleg kérelmére fel kell venni a szolgálaton kívüliek közé. A szolgálaton kívülinek minõsülõ

személy a nem katonai munkakörére irányadó jogállási törvény hatálya alatt áll. A szolgálaton kívülinek minõsülõ

személyre e törvény rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha azt a törvény kifejezetten elrendeli.

(2) A szolgálaton kívüli állományba tartozás idõtartama egybefüggõen, vagy megszakításokkal sem haladhatja meg

a 6 évet. Ha a szolgálaton kívüli személy az (1) bekezdés szerinti áthelyezését vagy kinevezését közvetlenül

megelõzõen tábornoki, ezredesi vagy fõtörzszászlósi rendfokozattal rendelkezik, vagy a Honvédségen belül olyan

nem katonai munkakört tölt be, amely tábornoki, ezredesi vagy fõtörzszászlósi rendfokozattal rendszeresített

szolgálati beosztásnak felel meg, e bekezdésben szereplõ idõbeli korlátozás nem alkalmazható.

(3) A szolgálaton kívüli személy

a) a pályázati eljárás során a 34. § szerint elõnyben részesíthetõ,

b) az állomány tagjára vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározottak szerint külön jelzéssel használhatja

rendfokozatát és viselheti egyenruháját,
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c) a hivatásos állományba visszavételhez szükséges képzésen, illetve kiképzésen önkéntes jelentkezéssel miniszteri

rendeletben meghatározottak szerint részt vehet,

d) hivatásos állományba való visszavétele esetén szolgálati viszonyát folyamatosnak kell tekinteni,

e) hivatásos állományba való visszavétele esetén rendfokozata az elõmeneteli feltételek teljesítése esetén

legfeljebb egy rendfokozattal lehet magasabb, mint az a rendfokozat, amelyet szolgálati viszonya megszûnését

közvetlenül megelõzõen viselt, és

f) hivatásos állományba való visszavétele esetén próbaidõt nem kell kikötni.

VIII. FEJEZET

A SZOLGÁLATI VISZONY TARTALMA

48. A szolgálatteljesítés általános keretei

77. § (1) Az állomány tagja szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot. A szolgálati beosztásokat, az azokhoz kapcsolódó

elõmeneteli rendet és a rendszeresített rendfokozatot jogszabály állapítja meg. A szolgálati beosztáshoz kapcsolódó

követelményeket a honvédségi szervezet munkaköri jegyzékében, állománytáblájában rögzíteni kell.

(2) A Honvédség állományába tartozó, de a Honvédségnél szolgálati beosztást be nem töltõ személy a 46–48. § szerinti

feltételeknek való megfelelés esetén a 42. § (1) bekezdés b) pontja szerint rendelkezési állományba áthelyezhetõ, és

meghatározott idõre rendelkezési állományban tartható.

(3) Az (1) és a (2) bekezdéstõl eltérõen jogszabályban meghatározott esetekben és ideig az állomány tagja mentesül

a szolgálatteljesítés alól.

(4) Az állomány központi államigazgatási szervek, továbbá központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei

védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti elemeinél szolgálatot teljesítõ tagjának szolgálati viszonyára az 54. §

(1) bekezdés a)–c) pontját, valamint (2) bekezdését kell alkalmazni.

(5) Amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik,

a) a mûveleti területen, továbbá

b) a katonai feladatban közvetlenül közremûködõ személyeken

katonai feladat végrehajtása közben meghatározott egészségügyi tevékenységet az állomány olyan tagja is végezhet,

aki nem rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, azonban a Honvédség, vagy a szövetséges fegyveres erõk által

szervezett egészségügyi szakkiképzésen eredményesen részt vett, és ennek eredményeképpen a katonai

tevékenységek során bekövetkezett különbözõ sérülések, betegségek felismerésére, elsõsegélynyújtásra, harctéri

sebesült-ellátásra, valamint életmentõ feladatok végrehajtására alkalmas.

78. § (1) A szolgálati viszony keretében a munkáltatói jogkört gyakorló köteles különösen

a) az állomány tagjának feladatait, a munkakör betöltésével kapcsolatos követelményeket, a megállapított

szolgálati rendet munkaköri leírásban rögzíteni,

b) az állomány tagját a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a munkaköri leírás szerint

foglalkoztatni,

c) az egészséges és a biztonságos szolgálatteljesítés feltételeit biztosítani,

d) a szolgálati feladatok ellátását úgy megszervezni, hogy az állomány tagja a szolgálati viszonyból eredõ jogait

gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja,

e) a feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatást megadni, a szolgálatteljesítést irányítani vagy vezetni,

f) az állomány tagjának illetményét és egyéb járandóságait megfizetni, a szolgálati viszonnyal összefüggõ

kötelezettségek teljesítése során indokoltan felmerült költségeit megtéríteni,

g) az állomány tagjának teljesítményértékelését elvégezni,

h) biztosítani annak lehetõségét, hogy az állomány tagja érdekképviseleti tevékenységével kapcsolatos jogait

gyakorolhassa, és

i) elõzetesen tájékoztatni az állomány tagját a szolgálatteljesítéssel összefüggõ kötelezettség ellenõrzésére

szolgáló technikai eszközökrõl.

(2) Az állomány tagja köteles különösen

a) az elõírt helyen és idõben, szolgálatképes állapotban megjelenni,

b) a szolgálatképes állapotának ellenõrzését tûrni,
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c) a szolgálatteljesítési idõ kezdetén a szolgálatteljesítést megkezdeni, a szolgálati feladatait a jogszabályoknak,

a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, a parancsoknak és az intézkedéseknek megfelelõen, szükség esetén

a veszély vállalásával, elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan végrehajtani,

d) miniszteri rendeletben meghatározott esetekben szolgálatteljesítés céljából rendelkezésre állni, õr-, ügyeleti- és

készenléti szolgálatot adni, valamint túlszolgálatot teljesíteni,

e) a 79. § szerinti kötelezettségének eleget tenni,

f) az elõírt képzésben kiképzésen részt venni, a vizsgákat letenni,

g) a szolgálatteljesítés alatt és szolgálaton kívül is a Honvédség tagjához és szolgálati beosztásához méltó

magatartást tanúsítani,

h) a rendelkezésére bocsátott fegyverzetet, felszerelést, ruházatot, egyéb eszközöket és anyagokat

rendeltetésszerûen használni, megõrizni, és karbantartott állapotát fenntartani,

i) szolgálati feladatként közremûködni a honvédelmi nevelés programjának megvalósításában, a honvéd

tisztképzésben, valamint a honvéd altiszt-képzésben, és

j) a minõsített adatot megõrizni, továbbá azok védelmére vonatkozó szabályokat betartani.

(3) A (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti kötelezettség ellenõrzése, és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek

nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével.

(4) A miniszter az egészségügyért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg azokat a fertõzõ

betegségeket, amelyek esetén a megbetegedési veszély, a szolgálati beosztáshoz, illetve egyes szolgálati

feladatokhoz kapcsolódóan – így különösen a külföldi szolgálat végrehajtása során – az állomány tagjának vagy egyes

csoportjainak egészségét és biztonságát veszélyeztetõ biológiai kóroki tényezõ kockázatának elkerülése érdekében

kötelezõ védõoltás elrendelésének van helye.

(5) A kötelezõ védõoltást a Honvédség közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatokat ellátó szerv vezetõjének

javaslata alapján a Honvéd Vezérkar fõnöke rendeli el. A Honvéd Vezérkar fõnöke által elrendelt kötelezõ védõoltás

alól az egészségügyrõl szóló törvény szerinti mentesítést az állomány védõoltásra kötelezett tagja vagy kezelõorvosa

a Honvédség közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatokat ellátó szervének vezetõjénél kezdeményezheti.

49. Az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmasság ellenõrzése

79. § (1) A 33. § (2) bekezdés megtartása érdekében az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmasságot rendszeresen

ellenõrizni kell. Ennek keretében az állomány tagja köteles a szükséges felméréseknek, szûréseknek és vizsgálatoknak

alávetni magát.

(2) Ha az állomány tagja az elõírt követelményeknek nem felel meg, miniszteri rendeletben meghatározott határidõ

kitûzésével az ellenõrzést meg kell ismételni.

(3) Ha az állomány tagja a megismételt ellenõrzésen sem felel meg az egészségi, illetve a pszichikai követelményeknek,

a munkáltatói jogkört gyakorló dönt a rendelkezési állományba áthelyezésrõl, vagy a 62. § szerint jár el.

(4) Ha az állomány tagja a megismételt ellenõrzésen sem felel meg a fizikai követelményeknek, szolgálati viszonya

a 68. § (1) bekezdés j) pontja szerint megszûnik.

50. Az összeférhetetlenség

80. § (1) Nem létesíthetõ szolgálati viszony, ha az állomány tagja ez által közeli hozzátartozójával kerülne közvetlen irányítási,

felügyeleti, ellenõrzési vagy elszámolási kapcsolatba.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség a szolgálati viszony fennállása alatt keletkezik, és az a szolgálati viszony

módosításával nem orvosolható, a munkáltatói jogkört gyakorló dönti el, hogy – a (3) bekezdés szerinti felmentés

hiányában – az állomány melyik tagjának szûnik meg a szolgálati viszonya. A munkáltató döntése során elsõdlegesen

az érintettek érdemeit mérlegeli.

(3) A munkáltatói jogkört gyakorló az (1) és a (2) bekezdés alól kérelemre felmentést adhat.

81. § (1) Az állomány tagja más keresõ tevékenységet csak a munkáltatói jogkört gyakorló elõzetes engedélyével létesíthet,

kivéve a tudományos, az oktatói, a mûvészeti, a lektori, a szerkesztõi, valamint a jogi oltalom alá esõ szellemi

tevékenység (a továbbiakban együtt: szellemi tevékenység) végzésére irányuló, továbbá a közérdekû önkéntes

tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt.
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(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az állomány tagja a szellemi tevékenység, továbbá a közérdekû önkéntes tevékenység

végzésére irányuló jogviszonyt

a) a létesítését megelõzõen köteles bejelenteni, ha e jogviszony keretében végzett tevékenység a szolgálati

feladataival közvetlenül összefügg,

b) kizárólag elõzetes engedély alapján létesíthet, ha a munkavégzés idõtartama érinti a szolgálati beosztás szerinti

szolgálatteljesítési idejét.

(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az állomány tagja köteles elõzetesen bejelenteni, ha olyan gazdasági társaságnál vezetõ

tisztségviselõ vagy felügyelõbizottsági tag, amely önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy tartósan

állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, továbbá, ha

a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a tõkepiacról szóló törvény rendelkezései alapján

számítva – legalább 50%.

(4) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az állomány miniszteri rendeletben meghatározott vezetõi beosztást betöltõ tagja más

keresõ tevékenységet nem folytathat.

(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen a munkáltatói jogkört gyakorló elõzetes engedélye szükséges

a) a (2) és a (3) bekezdés szerinti jogviszony létesítéséhez,

b) egyesületben, érdekképviseleti szervezetben, valamint szövetkezetben tisztség viseléséhez,

c) alapítvány, közalapítvány kezelõ szervezete tagi, vagy elnöki feladatainak ellátásához,

d) állami alapító vagy az állami alapító által létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állami alapítóval, állami

alapító által létrehozott szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított

(köz)alapítványban felügyelõbizottsági tagsághoz,

e) az edzõi, a versenybírói, a játékvezetõi tevékenység végzéséhez, és

f) a tanszékvezetõi tevékenység folytatásához.

(6) Az állomány tagja a szolgálati feladathoz kapcsolódó közszerepléséért tiszteletdíjat nem fogadhat el.

82. § (1) Az állomány tagja köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, vagy

ha szolgálati viszonyának fennállása alatt összeférhetetlenségi helyzetbe kerül.

(2) A tudomására jutott összeférhetetlenség megszüntetésére a munkáltatói jogkört gyakorló haladéktalanul írásban

köteles felszólítani az állomány tagját. Amennyiben az állomány tagja az összeférhetetlenséget a felszólítás

kézbesítésétõl számított 30 napon belül nem szünteti meg, szolgálati viszonya e törvény erejénél fogva megszûnik.

51. Az elõmenetel

83. § (1) A belátható, tervszerû elõmeneteli lehetõség a hivatásos állománynál életpályát, elõmenetelt, a szerzõdéses

állománynál pedig kiszámítható elõmenetelt jelent.

(2) Az elõmenetel feltétele

a) a megfelelõ betölthetõ magasabb beosztás,

b) a viselt rendfokozatához elõírt kötelezõ várakozási idõ letöltése,

c) a magasabb beosztáshoz, valamint az ehhez kapcsolódó rendfokozathoz meghatározott iskolai végzettségi,

szakképzettségi, szakképesítési és egyéb munkaköri követelménynek való megfelelés, az egészségi, a pszichikai

és a fizikai, valamint a nemzetbiztonsági alkalmasság,

d) az elméleti és a gyakorlati teljesítmények alapján magasabb beosztás betöltésére való alkalmasság, valamint

a vezetõi gyakorlati tapasztalat, és

e) az állomány tagjának az elõmeneteli rangsorolása.

(3) Az állomány elõmenetelének tervezését és rangsorolását miniszteri rendelet határozza meg.

84. § (1) A magasabb beosztásba kinevezéskor a munkáltatói jogkört gyakorló dönt az elõléptetésrõl vagy az elsõ tábornoki

rendfokozatba kinevezésrõl.

(2) Az általános elõmeneteli rendbe tartozó beosztások esetén a munkáltatói jogkört gyakorló döntése szerint nem

kötelezõ a magasabb beosztásba kinevezéssel egyidejûleg az elõléptetés vagy az elsõ tábornoki rendfokozatba

kinevezés.

(3) A (2) bekezdés szerinti döntéshozatal rendjét miniszteri rendelet határozza meg azzal, hogy

a) a viselt és a rendszeresített rendfokozat közötti eltérés idõtartama nem haladhatja meg a magasabb beosztásba

kinevezéstõl számított 1 évet,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám 28517



b) az elõléptetésrõl vagy az elsõ tábornoki rendfokozatba kinevezésrõl a munkáltatói jogkört gyakorló az állomány

tagjáról készített teljesítményértékelés figyelembe vételével dönt, és

c) ha az elõléptetésre vagy az elsõ tábornoki rendfokozatba kinevezésre nem kerül sor, az állomány tagját viselt

rendfokozatának megfelelõ szolgálati beosztásban kell továbbfoglalkoztatni, vagy rendelkezési állományba kell

helyezni.

(4) Az állomány speciális beosztást betöltõ tagja – az általa betöltött beosztásban elérhetõ legmagasabb rendfokozat

eléréséig – a meghatározott várakozási idõ leteltekor, vagy azt követõen az elõmeneteli feltételek teljesülése esetén

lép elõ a következõ rendfokozatba.

(5) Nem nevezhetõ ki, nem léptethetõ elõ a magasabb rendfokozatba az állomány tagja, ha

a) a bíróság jogerõs ügydöntõ határozatával rendfokozatát érintõ büntetést szabott ki,

b) fenyítés hatálya alatt áll, vagy

c) vele szemben büntetõ-, méltatlansági- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban, annak befejezéséig.

85. § (1) Az állomány alacsonyabb beosztást betöltõ tagja, ha a rendfokozatára elõírt kötelezõ várakozási idõt

a rendfokozatának megfelelõ szolgálati beosztásban letöltötte, és ezt követõen került az alacsonyabb beosztásba, az

alacsonyabb beosztásba helyezés idõpontjától számított 1 éven belül a viselt rendfokozatánál eggyel magasabb

rendfokozattal rendszeresített beosztásba – az elõmenetel feltételeinek való megfelelés esetén – kinevezhetõ. 1 év

leteltét követõen az elõmenetelére már csak a rendfokozatának megfelelõ szolgálati beosztásba helyezést követõ 1 év

után kerülhet sor.

(2) Ha az állomány tagja a rendfokozatára elõírt kötelezõ várakozási idõnél kevesebbet töltött el a rendfokozatának

megfelelõ beosztásban, és így került alacsonyabb beosztásba, akkor részére az elõmenetelt a rendfokozatának

megfelelõ szolgálati beosztásba helyezés jelenti.

52. A várakozási idõ

86. § (1) A tiszti és az altiszti állománycsoportnak megfelelõ kezdõ beosztások kettõs rendfokozattal vannak rendszeresítve.

Általános elõmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál az egyes rendfokozatokban eltölthetõ kötelezõ és maximális,

speciális elõmeneteli rendbe tartozó és a legénységi beosztásoknál az egyes rendfokozathoz tartozó kötelezõ

várakozási idõket a 4. melléklet határozza meg.

(2) A várakozási idõt a rendfokozatba kinevezést, vagy elõléptetést tartalmazó jognyilatkozatban meghatározott naptól

kell számítani. A várakozási idõbe a 30 napot meghaladó illetmény nélküli szabadság idõtartama nem számít be.

A maximális várakozási idõ meghosszabbodik a 46. § (1) bekezdés b) és m) pontja szerinti rendelkezési állomány

idejével.

(3) A Honvéd Vezérkar fõnöke a tiszti állomány legalább százados, az altiszti állomány legalább fõtörzsõrmester

rendfokozatot elért, általános elõmeneteli rendbe tartozó beosztást betöltõ tagjának viselt rendfokozata szerinti

maximális várakozási idejét, annak leteltekor – az érintett beleegyezésével – rendfokozatonként legfeljebb

2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 évvel szolgálati érdekbõl meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás

idõtartama alatt az állomány tagja további értékelése alapján elõmenetelre tervezhetõ.

53. A teljesítményértékelés

87. § (1) Az állomány tagját a munkáltatói jogkört gyakorló mérlegelési jogkörében eljárva, írásban rendszeresen értékeli.

A teljesítményértékelés célja az elõmenetel objektivitásának biztosítása, az egyéni kezdeményezésen és a vezetõi

elgondoláson alapuló hatékony kiválasztási rendszer mûködtetése.

(2) A tiszti és az altiszti állomány tagjáról legalább évente egyszer teljesítményértékelést kell készíteni. Az állomány tisztesi

rendfokozattal rendelkezõ tagját csak a várakozási idõ leteltekor, vagy az altiszti beosztásba történõ felkészítése elõtt

kell értékelni. A Tábori Lelkészi Szolgálat tagját nem kell értékelni.

(3) A teljesítményértékelésben csak kellõen alátámasztott, tényeken alapuló megállapítások szerepelhetnek.

(4) A teljesítményértékelést az érintettel közölni kell, aki

a) arra az ismertetéskor azonnal, de legkésõbb 3 napon belül írásban észrevételt tehet,

b) ha szakszervezeti tag, azt az a) pont szerinti határidõn belül a szakszervezettel egyeztetheti, és

c) a hibás, a valótlan vagy a személyiségi jogát sértõ megállapítás, észrevétel ellen szolgálati panaszt terjeszthet elõ.

(5) A teljesítményértékelés tartalmi elemeit, szempontjait és szabályait jogszabály határozza meg.
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54. Képzésre történõ vezénylés, tanulmányi szerzõdés

88. § (1) Az állomány tagja csak olyan képzésre vezényelhetõ, amely az elõmeneteléhez, a szakmai vagy a vezetõi ismereteinek

bõvítéséhez közvetlenül kapcsolódik, ahhoz szükséges vagy azt elõsegíti. A vezénylésre a 43. § (1) bekezdését

megfelelõen alkalmazni kell.

(2) A képzéshez a Honvédség által nyújtható támogatás formáját és mértékét miniszteri rendelet határozza meg.

Kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõ a képzés befejezését követõ nappal kezdõdik, és megegyezik a képzési

idõ kétszeresével, de legalább 1 év.

(3) A Honvédség által nyújtott támogatás megtérítésére köteles az állomány tagja, ha

a) a képzést neki felróható okból elmulasztja,

b) az elõírt követelményeket meghatározott idõre nem teljesíti, vagy

c) szolgálati viszonya a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõ lejárta elõtt, neki felróható okból megszûnik,

vagy arányosan csökken, ha az állomány tagja a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõ egy részét teljesíti.

(4) A megtérítési kötelezettség érvényesítésének eljárási szabályait, a megtérítési kötelezettség alóli mentesítés, és

a fizetési könnyítés feltételeit miniszteri rendelet határozza meg.

(5) A tiszti állomány továbbképzését – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – az NKE biztosítja.

89. § (1) A miniszteri rendeletben meghatározott képzésen való részvételt a Honvédség tanulmányi szerzõdés megkötésével

támogathatja.

(2) A tanulmányi szerzõdésben a Honvédség vállalja, hogy az állomány tagjának a tanulmányok alatt, annak elvégzéséhez

támogatást nyújt, az állomány tagja pedig arra kötelezi magát, hogy a tanulmányait folytatja, és eredményes

befejezését követõen szolgálati viszonyát meghatározott ideig nem szünteti meg. A tanulmányi szerzõdésben meg

kell határozni a Honvédséget terhelõ támogatás formáját és mértékét, továbbá a kötelezõen szolgálati viszonyban

töltendõ idõ tartamát. A kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõt a felek a 88. § (2) bekezdésére és a Honvédség

által nyújtott támogatás mértékére figyelemmel határozzák meg úgy, hogy az a 10 évet nem haladhatja meg.

A tanulmányi szerzõdésben a felek közös megegyezéssel további kötelezettséget vállalhatnak, illetve jogosultságot

köthetnek ki.

(3) A tanulmányi szerzõdést írásba kell foglalni, és az közös megegyezéssel bármikor módosítható.

(4) Az állomány tagjának lényeges szerzõdésszegésére a 88. § (3) és (4) bekezdését alkalmazni kell. Ha a Honvédség

lényeges szerzõdésszegést követ el, így különösen, ha a támogatást nem, vagy nem határidõben biztosítja, az

állomány tagja mentesül a szerzõdésbõl eredõ kötelezettségei alól, és a szerzõdésszegésbõl eredõ esetleges kárát

érvényesítheti.

(5) A tanulmányi szerzõdést lényeges szerzõdésszegésre hivatkozás nélküli is bármelyik fél felmondhatja, ha

körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a tanulmányi szerzõdésbõl eredõ kötelezettsége

teljesítését lehetetlenné tenné, vagy annak teljesítése aránytalan sérelemmel járna. Az állomány tagja általi felmondás

esetén a Honvédség az általa nyújtott támogatást, vagy annak arányos részét visszakövetelheti. A Honvédség általi

felmondás esetén a támogatás nem követelhetõ vissza.

(6) Az állomány tagja a Honvédségen kívüli más munkáltatóval tanulmányi szerzõdést csak a munkáltatói jogkört

gyakorlójának elõzetes engedélyével köthet.

90. § (1) Ha az állomány tagja képzésen vesz részt, és

a) az érinti a szolgálatteljesítési idejét, köteles azt a munkáltatói jogkört gyakorlóval elõzetesen engedélyeztetni,

b) az nem érinti a szolgálatteljesítési idõt, köteles azt a munkáltatói jogkört gyakorlónak elõzetesen írásban

bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély alapján a tanulmányok folytatásához szükséges idõre az állomány tagja

mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, és annak idõtartamára távolléti díjra jogosult. Ha tanulmányi

szerzõdés vagy miniszteri rendelet eltérõen nem rendelkezik, köteles a tanulmányi célú mentesítés idõtartamát

ledolgozni.

(3) A mentesítés mértékét a munkáltatói jogkört gyakorló az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelezõ tanulmányi

foglalkozás és a szakmai gyakorlat idõtartamáról szóló igazolásnak megfelelõen állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésen túl a munkáltatói jogkört gyakorló

a) vizsgánként – ha egy vizsganapon több vizsgatárgyból kell vizsgázni, vizsgatárgyanként – a vizsga napját is

beszámítva 4 munkanapra,
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b) a diplomamunka, a szak- és évfolyamdolgozat elkészítéséhez 10 munkanapra

az állomány tagját mentesíti a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól.

(5) Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minõsül. A munkáltatói jogkört gyakorló a (3) és

(4) bekezdés alkalmazása során az állomány tagjának kérelmét kizárólag szolgálati érdekbõl indokolt esetben

utasíthatja el.

91. § (1) A miniszter által vezetett minisztériumban, a miniszter irányítása alatt álló központi hivatalnál, a miniszter közvetlen

alárendeltségébe tartozó szervezetnél, valamint a Honvédség azon katonai szervezeteinél, melyek az alapító okiratuk

szerint közhatalmi tevékenységet folytatnak, az állomány tagja a beosztásba helyezésétõl vagy a kinevezésétõl

számított 1 éven belül közigazgatási alapvizsgát tesz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidõbe nem számít be a 30 napot meghaladó illetmény nélküli szabadság, a 30 napot

meghaladó egészségügyi szabadság, valamint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó honvédségi szervezethez

történõ, 30 napot meghaladó vezénylés.

(3) A vizsgakötelezettség alóli mentesülésre a Kormány rendeletét kell alkalmazni.

(4) Ha az állomány tagja vizsgakötelezettségét nem teljesítette, az állomány tagja más megfelelõ szolgálati beosztásban

foglalkoztatható tovább.

55. A szolgálati viszonyban töltött idõ számítása

92. § (1) A tényleges szolgálati viszonyban töltött idõ az állományba vétel napjától a szolgálati viszony megszûnésének,

megszüntetésének napjáig tart. A szolgálati viszony szünetelésének idõtartama a tényleges szolgálati viszonyban

töltött idõbe nem számítható be.

(2) A felmentési idõ, a végkielégítés, a nyugdíj elõtti rendelkezési állomány, a pótszabadság mértéke és a jubileumi

jutalom szempontjából

a) a 2002. január 1-je elõtt a fegyveres szervek állományában szolgálati viszonyban eltöltött, és a korábbi szabályok

szerint beszámítható szolgálati idõt, és

b) a 2012. január 1-je elõtt hatályos szabályok szerint rögzített szolgálati idõt

tényleges szolgálati viszonyban töltött idõnek kell elismerni. A jubileumi jutalomra való jogosultság, valamint

a felmentési idõ számítása szempontjából a kormányzati szolgálati, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonyban,

valamint a 2013. június 30-ig közszolgálati jogviszonyban eltöltött, vagy ilyennek minõsített idõket, a pótszabadság

mértéke szempontjából pedig ezek mellett a munkaviszonyban eltöltött idõt is figyelembe kell venni.

(3) Az 1996. szeptember 1-je után létesített szolgálati viszony esetén a szolgálati viszonyban töltött idõként csak a sor-,

a tartalékos-, a póttartalékos, a továbbszolgáló és a szerzõdéses katonai, a fegyveres szervnél hivatásos és szerzõdéses

szolgálati viszonyban eltöltött, továbbá a katonai és a rendvédelmi felsõoktatási intézménynél 1996. szeptember 1-jét

megelõzõen hallgatói, növendéki és a tiszthelyettes-képzõ szakközépiskolában hallgatói jogviszonyban eltöltött idõ

vehetõ figyelembe.

(4) 1998. január 1-jét megelõzõen az illetmény nélküli szabadság 30 napot meghaladó tartama a társadalombiztosítási

szabályok szerint számít jogszerzõ idõnek.

(5) A szolgálati idõpótlékra jogosultság szempontjából szolgálati idõként kizárólag a tényleges szolgálati viszonyban

töltött, kedvezmények nélkül számított idõ vehetõ figyelembe.

(6) Ha a szerzõdéses állomány tagja hivatásos szolgálati viszonyt létesít, az addig szerzõdéses szolgálati viszonyban

eltöltött ideje hivatásos szolgálati viszonyban töltött idõnek számít.

(7) A kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõbe nem számít bele a szolgálati viszony szünetelése, a 30 napot

meghaladó egészségügyi szabadság, a 30 napot meghaladó illetmény nélküli szabadság, a szülési szabadság

idõtartama, és a rendelkezési állomány azon idõtartama, amikor az állomány tagja ténylegesen nem lát el szolgálati

feladatot.

93. § (1) A szolgálati idõ számításánál nem lehet figyelembe venni

a) a 46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti rendelkezési állomány,

b) a szolgálati beosztásból való felfüggesztés,

c) az elõzetes letartóztatás,

d) az ideiglenes kényszergyógykezelés,
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e) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 132. § (1) bekezdése szerinti

szabadságvesztés, és

f) a jogellenes távollét

idõtartamát.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontja nem alkalmazható akkor, ha a fegyelmi, a méltatlansági vagy a büntetõeljárást

a felelõsség megállapítása nélkül szüntetik meg, vagy a tábornok szolgálati viszonya nem kerül megszüntetésre.

IX. FEJEZET

SZOLGÁLATTELJESÍTÉSI IDÕ

56. A szolgálatteljesítési idõ beosztása

94. § (1) A szolgálatteljesítési idõ beosztását a munkáltatói jogkört gyakorló határozza meg, melynek során mérlegeli

a honvédségi szervezet zavartalan mûködésének megfelelõ szolgálatteljesítést, a honvédségi szervezet

alapfeladatának jellegét, a munkaköri leírásban rögzített szolgálati feladatok jellegét, ezen belül különösen

a szükséges fizikai, vagy szellemi erõkifejtést vagy fokozott figyelmet, a pihenés és a pihentetés lehetõségét, továbbá

az egészséges és a biztonságos szolgálatteljesítés követelményét.

(2) Az (1) bekezdés alapján a munkáltatói jogkört gyakorló a munkaköri leírásban határozza meg, hogy

a szolgálatteljesítés

a) általános szolgálati rendben,

b) készenléti jellegû beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rendben, vagy

c) a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rendben

valósul-e meg.

(3) A szolgálatteljesítési idõ beosztására és számítására, és a kapcsolódó elszámolásra irányadó szabályokat miniszteri

rendelet határozza meg azzal, hogy

a) munkanapnak minõsül a naptári nap vagy a munkáltatói jogkört gyakorló által meghatározott megszakítás

nélküli 24 óra, ha a Honvédség mûködése miatt a napi szolgálatteljesítés kezdete és befejezése nem azonos

naptári napra esik, és

b) hét a naptári hét vagy a munkáltatói jogkört gyakorló által meghatározott megszakítás nélküli 168 óra, ha

a Honvédség mûködése miatt a napi szolgálatteljesítési idõ kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik.

95. § (1) Általános szolgálati rendben teljesít szolgálatot az állomány tagja, ha a szolgálati beosztásban a napi

szolgálatteljesítési idõ 8 óra, a heti szolgálatteljesítési idõ 40 óra. A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány tagjának

indokolt kérelmére eltérõ egyéni szolgálatteljesítést is engedélyezhet, feltéve, hogy az a napi 8 és a heti 40 órás

szolgálatteljesítési idõ mértékét nem érinti. Nem határozhat meg a munkáltatói jogkört gyakorló általános szolgálati

rendet akkor, ha a 94. § (1) bekezdés szerinti körülmények a 94. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti szolgálati rend

alkalmazásának szükségességét támasztják alá.

(2) Készenléti jellegû beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rendet állapít meg a munkáltatói jogkört gyakorló, ha

a) a szolgálati feladatainak jellege miatt – hosszabb idõszak alapulvételével – az állomány tagja a rendes

szolgálatteljesítési ideje legalább egyharmadában fizikai vagy szellemi erõkifejtéssel járó, vagy fokozott figyelmet

igénylõ szolgálatteljesítés nélkül áll a Honvédség rendelkezésére, vagy

b) a szolgálatteljesítés – különösen a munkakör sajátosságára, a szolgálatteljesítés feltételeire tekintettel – az

állomány tagja számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár.

(3) Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rendet állapít meg

a munkáltatói jogkört gyakorló, ha

a) a honvédségi szervezet alapfeladata megszakítás nélküli mûködést igényel,

b) az állomány tagjának munkaköri leírásban rögzített szolgálati feladata az a) ponthoz közvetlenül kapcsolódik, és

c) a szolgálati feladatok ellátása a szolgálatteljesítési idõ több mint kétharmadában

ca) fizikai, vagy szellemi erõkifejtéssel jár, vagy

cb) fokozott figyelmet igényel.
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(4) A készenléti jellegû beosztásban és a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztásban az (1) bekezdés

szerinti idõtartamnál hosszabb, de – a szolgálatteljesítési idõkeret átlagában – heti 54 órát meg nem haladó

szolgálatteljesítési idõ állapítható meg.

(5) A készenléti jellegû beosztásban vagy folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztásban

beleegyezésével foglalkoztatható az állomány nõ tagja a várandósság megállapításától a gyermek 3 éves koráig,

valamint a gyermekét egyedül nevelõ tagja a gyermeke 3 éves koráig.

(6) A 24 órás õr-, ügyeleti- vagy készenléti szolgálatot nem lehet készenléti jellegû beosztásnak vagy folyamatos ügyeleti

szolgálat ellátására szervezett beosztásnak tekinteni.

96. § (1) A napi szolgálatteljesítési idõ 4 óránál rövidebb, és – a készenléti jellegû beosztások és a folyamatos ügyeleti szolgálat

ellátására szervezett beosztások kivételével – 12 óránál hosszabb nem lehet.

(2) Az állomány tagjának napi vagy heti szolgálatteljesítési ideje az (1) bekezdés szerinti idõtartamot legfeljebb 1 órával

haladhatja meg a téli idõszámítás kezdetére figyelemmel.

(3) A munkáltatói jogkört gyakorló – az állomány tagjának beleegyezésével – osztott napi szolgálatteljesítési idõt is

alkalmazhat úgy, hogy a napi szolgálatteljesítési idõt legfeljebb két részletben határozza meg. A napi

szolgálatteljesítési idõk között legalább 2 óra pihenõidõt kell biztosítani.

(4) A napi szolgálatteljesítési idõ – szolgálatteljesítési idõkeret alkalmazása nélkül is – beosztható egyenlõtlenül a hét

minden napjára vagy az egyes munkanapokra is. Az (1)–(3) bekezdés ebben az esetben is irányadó. Miniszteri

rendeletben meghatározott fokozottan veszélyes szolgálati beosztás esetén az ilyen tevékenységre fordítható napi

szolgálatteljesítési idõ egyenlõtlen idõbeosztásnál sem haladhatja meg a 6 órát.

(5) Az állomány nõ tagját várandóssága megállapításától a gyermekének 1 éves koráig éjszakai szolgálatteljesítésre nem

lehet beosztani. Éjszakai szolgálatteljesítésnek minõsül a 22 és a 6 óra közötti idõszakban történõ szolgálatteljesítés.

97. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló a szolgálatteljesítési idõt idõkerettel is megállapíthatja úgy, hogy annak idõtartama

a) a készenléti jellegû beosztásban legfeljebb 4 hónap vagy 16 hét,

b) a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztásban legfeljebb 6 hónap vagy 26 hét

lehet. Az a) és a b) ponttól eltérõen miniszteri rendeletben meghatározott jellegû szolgálati beosztások esetén

a szolgálatteljesítési idõkeret legfeljebb 1 év lehet.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló köteles a munkaköri leírásban rögzíteni az alkalmazott szolgálatteljesítési idõkeret

tartamát.

(3) A szolgálatteljesítési idõkeret kezdõ és befejezõ idõpontját elõzetesen írásban meg kell határozni, és azt közzé kell

tenni azzal, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló az adott napra vonatkozó szolgálatteljesítési kötelezettséget elõre

nem látható körülmény esetén legalább 2 nappal korábban módosíthatja.

(4) A szolgálatteljesítési idõkeretben teljesítendõ szolgálatteljesítési idõt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint

az idõkeret tartama, a napi szolgálatteljesítési idõ és az általános szolgálati rend alapul vételével kell megállapítani. Az

állomány tagjával a szolgálatteljesítési idõkeret lejártakor miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kell

elszámolni azzal, hogy a munkaszüneti napon, valamint a heti pihenõnapon teljesített szolgálatot kétszeresen kell

figyelembe venni.

98. § (1) A szerzõdéses pályakezdõk alapkiképzésének idõszakában a szolgálatteljesítési idõ e törvény rendelkezéseitõl

eltérõen is meghatározható azzal, hogy

a) a heti szolgálatteljesítési idõ legfeljebb heti 60 óra lehet,

b) a pihenõidõ nem lehet kevesebb napi 8 óránál, és

c) hetente legalább 1 pihenõnapot ki kell adni.

(2) A különleges mûveleti kiképzésen résztvevõk szolgálatteljesítési ideje e törvény rendelkezéseitõl eltérõen is

meghatározható, de nem haladhatja meg a heti legfeljebb 96 kiképzési órát. Minden 24 órás vagy azt meghaladó

folyamatos kiképzési foglalkozás során a résztvevõ 24 óránként egészségügyi szakszemélyzet által végrehajtott

ellenõrzésen vesz részt. Minden 48 órát meghaladó kiképzési foglalkozást követõen az állomány tagjának összevontan

biztosítani kell a napi 8 óra pihenõidõt, kiegészítve további egyszeri 8 óra regenerációs idõvel.
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57. A rész-szolgálatteljesítési idõ

99. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány tagjának írásbeli kérelmére – legfeljebb a gyermeke 3 éves koráig –

rész-szolgálatteljesítést engedélyez, ha az állomány tagjának szolgálati beosztása rész-szolgálatteljesítési idõben is

ellátható.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló a kérelem alapján a szolgálati beosztáshoz tartozó munkaköri feladatok jellegének és

a szolgálatteljesítés körülményeinek mérlegelésével azt vizsgálja, hogy a rész-szolgálatteljesítés engedélyezése

veszélyezteti-e a szolgálat érdekét. A miniszteri rendeletben meghatározott vezetõi beosztásokban

rész-szolgálatteljesítés nem engedélyezhetõ. Nem engedélyezhetõ a rész-szolgálatteljesítés akkor sem, ha az

a munkáltatói jogkört gyakorló számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. Heti 20 óránál

rövidebb rész-szolgálatteljesítés iránti kérelem érdemi vizsgálat nélkül is elutasítható. A rész-szolgálatteljesítés

engedélyezése iránti kérelem tartalmi követelményeit és elbírálásának eljárási szabályait miniszteri rendelet határozza

meg.

(3) A munkáltatói jogkört gyakorló a kérelem elutasításáról írásban indokolt döntést hoz.

(4) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló rész-szolgálatteljesítést engedélyez, az legkorábban a kérelem engedélyezését

követõ hónap elsõ napján kezdõdik, és az engedélyben meghatározott ideig, de legfeljebb a gyermek 3 éves koráig

tart. A rész-szolgálatteljesítés tényét a munkaköri leírásban rögzíteni kell.

(5) Ha az állomány tagjának szolgálati beosztása rész-szolgálatteljesítési idõben nem látható el, a munkáltatói jogkört

gyakorló más, rész-szolgálatteljesítési idõben ellátható megfelelõ szolgálati beosztást ajánl fel.

(6) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló az eredeti beosztástól eltérõ beosztást nem tud felajánlani, azt írásban köteles

indokolni.

(7) A felajánlott szolgálati beosztás elfogadása esetén, az állomány tagját át kell helyezni.

58. A munkaközi szünet

100. § (1) Ha a napi szolgálatteljesítési idõ a 6 órát meghaladja, a szolgálatteljesítési idõn belül, annak megszakításával, napi

30 perc, valamint minden további 3 óra szolgálatteljesítés után az állomány tagja részére legalább 20 perc munkaközi

szünetet kell egybefüggõen biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkaközi szünetre jogosít a túlszolgálat idõtartama is.

59. A pihenõidõ és a pihenõnap

101. § (1) Az állomány tagja részére a napi szolgálatteljesítés befejezése és a következõ napi megkezdése között általános

szolgálati rend esetén legalább 14 óra, a készenléti jellegû beosztásban és a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására

szervezett beosztásban legalább 8 óra egybefüggõ pihenõidõt kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a napi pihenõidõ 1 órával csökken, ha az a nyári idõszámítás kezdetének idõpontjára esik.

(3) Általános szolgálati rend esetén az állomány tagja hetenként két egymást követõ pihenõnapra jogosult, melyek közül

az egyiknek vasárnapra kell esnie.

(4) Az állomány készenléti jellegû beosztásban, vagy folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztásban

szolgálatot teljesítõ tagja esetén havonta legalább egy alkalommal a pihenõnapnak vasárnapra kell esnie.

(5) A (3) bekezdéstõl eltérõen a pihenõnap – a fokozottan veszélyes szolgálati beosztást kivéve – a szolgálati elfoglaltság

miatt havonta összevontan is kiadható, de legalább 1 pihenõnapnak ilyenkor is vasárnapra kell esnie.

60. A munkaszüneti napok

102. § (1) Munkaszüneti napok január 1-je, március 15-e, húsvéthétfõ, május 1-je, pünkösdhétfõ, augusztus 20-a, október 23-a,

november 1-je, és december 25–26-a.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl munkaszüneti nap május 21-e, a Magyar Honvédelem Napja.

(3) A Közszolgálati Tisztviselõk Napja munkaszüneti nap azon honvédségi szervezetnél, ahol az állomány tagja mellett

kormánytisztviselõk foglalkoztatására kerül sor.
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61. A túlszolgálat

103. § (1) Ha a szolgálat érdeke vagy rendkívüli eset megelõzése vagy elhárítása, következményeinek felszámolása, továbbá

egyéb elõre nem látható körülmény bekövetkezése szükségessé teszi, az állomány tagja munkanapon, heti

pihenõnapon, munkaszüneti napon a szolgálatteljesítési idõn túl is kötelezhetõ arra, hogy szolgálatot teljesítsen

(a továbbiakban: túlszolgálat).

(2) Nem minõsül túlszolgálatnak az ügyeleti szolgálat, a készenléti szolgálat, a gyakorlaton való részvétel, és ha az

állomány tagja az engedélyezett távollétének idejét megállapodás alapján ledolgozza.

(3) Nem kötelezhetõ túlszolgálatra az állomány nõ tagja a várandósság megállapításától a gyermek 3 éves koráig,

valamint a gyermekét egyedül nevelõ a gyermeke 3 éves koráig.

(4) A túlszolgálatot a munkáltatói jogkört gyakorló írásban rendeli el.

(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen szolgálatteljesítési idõkeret alkalmazása esetén a túlszolgálat idõtartamát a munkáltatói

jogkört gyakorló az idõkeret lejártakor állapítja meg.

(6) A túlszolgálat naptári évenként legfeljebb 300 óra lehet.

(7) A (6) bekezdés szerinti mérték miniszteri rendeletben további 50%-kal növelhetõ, és arányosan csökken, ha a szolgálati

viszony év közben kezdõdött.

(8) A (6) és a (7) bekezdés szerinti korlátozás nem alkalmazható akkor, ha a túlszolgálatra a 61. § (3) bekezdése szerinti

esetekben kerül sor.

104. § (1) Az állomány tagjának évi 150 óráig terjedõ túlszolgálatáért annak idõtartamával azonos mértékû szabadidõ jár.

A szabadidõt a túlszolgálatot követõen nyomban, de legkésõbb 30 napon belül kell kiadni.

(2) Az állomány tagja a túlszolgálat idõtartamával azonos mértékû távolléti díjra jogosult

a) a munkáltatói jogkört gyakorló engedélyével, ha a túlszolgálat nem éri el az évi 150 órát, feltéve, hogy az

(1) bekezdés alkalmazása a honvédségi szervezet zavartalan mûködését veszélyeztetné, vagy

b) az évi 150 órát elérõ, vagy azt meghaladó túlszolgálatért,

melyet legkésõbb a tárgyhónapot követõ havi illetménnyel egyidejûleg kell kifizetni.

(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén, annak alkalmazása helyett az állomány tagja kérheti az azonos mértékû szabadidõ

biztosítását.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti ellentételezés kétszeresére jogosult az állomány tagja, ha a túlszolgálatot a heti

pihenõnapon vagy munkaszüneti napon teljesítette.

(5) Az (1)–(4) bekezdéstõl eltérõen a szolgálatteljesítési idõkeret alkalmazása esetén a 103. § (5) bekezdése szerint

megállapított túlszolgálat idõtartamával azonos mértékû távolléti díj jár.

(6) Miniszteri rendeletben meghatározott vezetõi beosztásokban akkor jár a túlszolgálatért szabadidõ, ha ezt a miniszter

rendeletben lehetõvé teszi.

(7) A túlszolgálat elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.

62. Az õr-, az ügyeleti- és a készenléti szolgálat

105. § (1) Õrszolgálatot teljesít az állomány tagja, ha a pihentetés biztosítása mellett, a szolgálatvezénylésben meghatározott

ideig, a munkáltatói jogkört gyakorló által meghatározott helyen kötött formájú fegyveres szolgálatot lát el, amelynek

célja objektumok, javak, illetve személyek õrzése és védelme, vagy fogva tartott személyek szökésének

megakadályozása.

(2) Ügyeleti szolgálatot teljesít az állomány tagja, ha a pihentetés biztosítása mellett, a szolgálatvezénylésben

meghatározott ideig, a munkáltatói jogkört gyakorló által meghatározott helyen szolgálati feladatot lát el.

(3) Az állomány tagja készenléti szolgálatot teljesít, ha szolgálatvezénylés alapján elõre nem tervezhetõ szolgálati feladat

végrehajtásának biztosítása érdekében rendelkezésre kell állnia, és a szolgálatvezénylés alapjául szolgáló

körülmények bekövetkezése esetén szolgálati feladat végrehajtására kötelezhetõ. A készenléti szolgálat

a) laktanyán kívüli készenléti szolgálat, ha a rendelkezésre állás idõtartamát a munkáltatói jogkört gyakorló, helyét

az állomány tagja határozza meg úgy, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló által kijelölt személy parancsára és az

általa meghatározott idõn belül – szolgálatteljesítésre alkalmas állapotban – a szolgálati feladat végrehajtását

megkezdhesse,

b) laktanyai készenléti szolgálat, ha a rendelkezésre állás idõtartamát és helyét a szolgálatvezénylésben

a munkáltatói jogkört gyakorló határozza meg, vagy
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c) fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálat, ha a szolgálatvezénylésben

meghatározott ideig, pihentetés biztosítása mellett, a készenléti szolgálat rendeltetése fegyveres szolgálatra,

vagy nemzetközi kötelezettségbõl fakadó feladatra történõ felkészülés és feladatvégzés.

106. § (1) Az õr-, az ügyeleti- és a készenléti szolgálatok 105. § szerinti besorolását miniszteri rendelet határozza meg.

(2) A szolgálatvezénylést az állomány tagjával miniszteri rendeletben meghatározott módon és idõben közölni kell.

A 103. § (3) bekezdése esetén az állomány tagja 12 órát elérõ, vagy azt meghaladó idõtartamú szolgálatra nem

vezényelhetõ. A vezényléshez az állomány tagjának beleegyezése szükséges, ha 6 éven aluli gyermekét egyedül

neveli, és annak felügyeletét önerõbõl nem tudja biztosítani.

(3) Nem szervezhetõ õr-, ügyeleti- vagy készenléti szolgálat olyan szolgálati feladat végrehajtására, ami a 95. § (2) vagy

(3) bekezdése szerinti szolgálati rendben, munkaköri leírásban rögzítve ellátható.

107. § (1) Az õr-, az ügyeleti- és a készenléti szolgálat teljesítésének ellentételezéseként az állomány tagja a (2) bekezdés szerint

pihenõidõre, szabadnapra, illetve a 128. § (1) bekezdés g) vagy h) pontja szerinti illetménypótlékra jogosult.

A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásával összefüggésben elrendelt készenléti szolgálatokra a miniszter

rendeletben határozhatja meg azokat az eseteket és körülményeket, amelyek bekövetkezése esetén – a feladatvégzés

idejére – a készenléti pótlék helyett a túlszolgálat díjazására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A 24 órás õr- és ügyeleti szolgálat esetén 1 nap pihenõidõt, a pihenõnapon és a munkaszüneti napon teljesített

szolgálat után további még 1 szabadnapot kell biztosítani az állomány tagja részére. A laktanyai készenléti szolgálat

esetén az elsõ 24 óra után 1 nap, ezen túl 48 óránként további 1-1 nap szabadnapot kell biztosítani. Amennyiben az

állomány laktanyán kívüli készenléti szolgálatot teljesítõ tagja részére 24 órát elérõen, a szolgálat céljával összefüggõ

feladat kerül elrendelésre, és a munkáltatói jogkört gyakorló meghatározza a szolgálatteljesítés helyét, úgy

a szolgálatteljesítés helyére való megérkezéstõl kezdõdõen a laktanyai készenléti szolgálatnak megfelelõen kell

a szabadnapokat biztosítani.

(3) A pihenõidõt a szolgálat leadása után nyomban, a szabadnapot pedig legkésõbb 90 napon belül kell kiadni.

Amennyiben a szolgálati elfoglaltság miatt a szabadnapot igazoltan nem lehet kiadni, az ezekre járó távolléti díjat

legkésõbb a tárgyhónapot követõ 4. havi illetménnyel együtt kell kifizetni.

63. Mentesülés a szolgálatteljesítési kötelezettség alól

108. § (1) Mentesül az állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól

a) az állampolgári kötelezettsége teljesítésének idejére,

b) a bíróság vagy a hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges idõtartamra,

c) a különös méltánylást érdemlõ személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét idõtartamára,

d) a közeli hozzátartozója halálakor, esetenként legalább 2 munkanapra,

e) az orvosi vizsgálat teljes idõtartamára, továbbá az egészségügyi szabadságot nem igénylõ egészségügyi

kezelések idõtartamára,

f) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárással összefüggõ vizsgálat idõtartamára,

g) a szoptató anya a szoptatás elsõ 6 hónapjában naponta kétszer 1, ikergyermek esetén naponta kétszer 2 órára,

a 9. hónap végéig naponta 1, ikergyermek esetén naponta 2 órára, ha egészségügyi szabadságot nem vesz

igénybe,

h) a véradás miatt távol töltött teljes idõtartamra, legalább 4 órára,

i) a legalább 14 napig tartó tartós igénybevétel után, esetenként legfeljebb 5 munkanapra,

j) az alapkiképzés befejezését közvetlenül követõ 5 munkanapra, és

k) az önkéntes, vagy a létesítményi tûzoltói szolgálat ellátásának idõtartamára.

(2) Az (1) bekezdésen túl mentesül az állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, ha jogszabály ezt elõírja,

vagy a munkáltatói jogkört gyakorló írásban engedélyezi. A szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülés

igénybevételének rendjét miniszteri rendelet határozza meg.

(3) A szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülés idejére távolléti díj jár.
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64. Az alap- és a pótszabadság

109. § (1) Az állomány tagját évi 25 munkanap alapszabadság illeti meg.

(2) Az alapszabadságon túl az állomány tagjának pótszabadság jár, amely

a) 2 évig terjedõ szolgálati viszonyban töltött idõ után 2 munkanap,

b) 3–5 év szolgálati viszonyban töltött idõ után 3 munkanap,

c) 6–10 év szolgálati viszonyban töltött idõ után 4 munkanap,

d) 11–15 év szolgálati viszonyban töltött idõ után 5 munkanap,

e) 16–20 év szolgálati viszonyban töltött idõ után 6 munkanap,

f) 21–25 év szolgálati viszonyban töltött idõ után 7 munkanap,

g) 26–30 év szolgálati viszonyban töltött idõ után 8 munkanap, és

h) 30 évnél hosszabb szolgálati viszonyban töltött idõ után 9 munkanap.

(3) Ha az állomány tagja felsõfokú iskolai végzettségû, a pótszabadság (2) bekezdés szerinti mértéke 1-1 nappal

emelkedik.

(4) Az állomány tagja a folyamatos és átlagon felüli fizikai, pszichikai igénybevételébõl származó egészségkárosodás

megelõzése, és a fizikai állóképességének megõrzése céljából külön pótszabadságra jogosult, amely az

egészségkárosító veszélynek kitett, miniszteri rendeletben meghatározott beosztásban évente legfeljebb 10

munkanap, repülõgép- és helikoptervezetõ, fedélzeti szolgálattevõ és ejtõernyõs, valamint közvetlen életveszélynek

kitett tûzszerész, búvár beosztásban évente legfeljebb 14 munkanap.

(5) Az állomány tagjának a 16 évesnél fiatalabb

a) egy gyermeke után 2,

b) két gyermeke után 4,

c) kettõnél több gyermeke után összesen 7

munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság fogyatékos gyermekenként 2 munkanappal nõ.

(6) A (2) bekezdés szerinti pótszabadság mértékének megállapításánál a magasabb pótszabadságot abban az évben kell

elõször figyelembe venni, amikor az állomány tagja eléri az adott szolgálati viszonyban töltött szolgálati idõt. Az

(5) bekezdés szerinti pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket elõször a születésének évében,

utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

110. § (1) Vezetõi pótszabadságra jogosult

a) a szakasz- és a századparancsnok, valamint a velük azonos szintû vezetõ, a vezetõi pótszabadság mértéke évente

2 munkanap,

b) a zászlóalj- és az ezredparancsnok, valamint a velük azonos szintû vezetõ, a vezetõi pótszabadság mértéke évente

3 munkanap,

c) a dandárparancsnok, valamint az ennél magasabb szintû parancsnok, és a velük azonos szintû vezetõ, a vezetõi

pótszabadság mértéke évente 4 munkanap.

(2) A honvédségi szervezet vezénylõ-zászlósa a honvédségi szervezet parancsnokának jogállása szerint az (1) bekezdés

szerinti pótszabadságra jogosult.

65. A szabadság megállapítása, kiadása

111. § (1) A szabadság mértékének megállapításakor a szolgálati rend szerinti munkanapok mellett figyelembe kell venni

a 108. § szerinti idõtartamokat, a szülési szabadságot, a gyermek gondozása céljából igénybe vett illetmény nélküli

szabadság elsõ 6 hónapját, a hozzátartozó ápolása miatt kapott 30 napot meg nem haladó illetmény nélküli

szabadságot, és minden olyan munkában nem töltött idõt, amelyre az állomány tagja illetményre vagy távolléti díjra

jogosult.

(2) Az állomány tagja részére a szabadság arányos része jár, ha a szolgálati viszonya év közben kezdõdött vagy szûnt meg,

továbbá, ha a szabadság mértékét érintõ változásra év közben kerül sor.

(3) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a szabadság címén engedélyezett távollét idejére távolléti díjat kell folyósítani.

112. § (1) A szabadságot a munkáltatói jogkört gyakorló, vagy az általa kijelölt személy adja ki. Az alap- és a pótszabadság

együttes idõtartamának 50%-át egyfolytában, 25%-át, de legalább 10 munkanapot pedig az állomány tagja által

megjelölt idõben és idõtartamban kell kiadni úgy, hogy az a Honvédség mûködõképességét ne veszélyeztesse.
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A munkáltatói jogkört gyakorló által meghatározott szabadság kezdõ napját az állomány tagjával legkésõbb

a szabadság kezdete elõtt 15 nappal közölni kell.

(2) A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. Ha szolgálati érdekbõl erre nincs lehetõség, úgy azt a következõ év

június 30-ig, az állomány tagjának betegsége vagy a személyét érintõ más elháríthatatlan akadály esetén az

akadályoztatás megszûnésétõl számított 30 napon belül kell kiadni, amennyiben az esedékesség éve letelt. Az

állomány tagjának a szabadság kiadására vonatkozó igénye a szolgálati viszony fennállása alatt nem évül el.

(3) A tárgyévet követõ elsõ hónap végéig a munkáltatói jogkört gyakorló megállapítja az állomány tagja tárgyévben

igénybe vett, és a ki nem adott szabadságának mértékét. A tárgyévben ki nem adott szabadságot a következõ évben

járó szabadság mértékéhez hozzászámítja. Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha

igénybevétele az esedékesség évében megkezdõdik, és a szabadság következõ évben kiadott része nem haladja meg

az 5 munkanapot.

(4) A szabadságok tárgyévi ütemezését a munkáltatói jogkört gyakorló által meghatározott rendben és határidõre

elkészített éves szabadságolási terv tartalmazza.

113. § (1) A szabadságot megváltani nem lehet.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a szolgálati viszony megszûnésekor, megszüntetésekor – ide nem értve az 59. §

(1) bekezdés e) pontját – meg kell váltani a szabadságot, ha a Honvédség a szabadság arányos részét nem adta ki.

A felek megállapodása alapján megváltható a gyermek ápolása, vagy gondozása céljára kapott illetmény nélküli

szabadság elsõ 6 hónapjára járó szabadság, ha azt az állomány tagja nem kapta meg.

(3) Ha az állomány tagja szolgálati viszonya megszûnéséig, megszüntetéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint

ami megilletné, a különbözetre kifizetett illetményt köteles visszafizetni. Nem követelhetõ vissza a túlfizetés az 59. §

(1) bekezdés a) pontja, a 62. § (2) bekezdés g) pontja, és a 68. § (1) bekezdés a) pontja esetén.

(4) Ha az állomány tagja az esedékesség évében a részére járó szabadságnál több szabadságban részesült, a következõ

évben arányosan kevesebb szabadságra jogosult.

(5) A szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a szolgálati viszony megszûnésének napján kezdõdik.

66. Gyermek születése esetén járó szolgálatteljesítési idõ-kedvezmény

114. § (1) Az apának gyermeke születése esetén, legkésõbb a születést követõ 2. hónap végéig 5 munkanap, ikergyermekek

születése esetén 7 munkanap szolgálatteljesítési idõ-kedvezmény jár, amelyet kérésének megfelelõ idõpontban kell

kiadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálatteljesítési idõ-kedvezmény akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során apa alatt a szülõi felügyeleti jogot gyakorló vérszerinti vagy örökbefogadó apát kell

érteni.

(4) A szolgálatteljesítési idõ-kedvezmény idejére távolléti díj jár, melynek kifizetése – a központi költségvetés terhére –

a Kormány rendelete alapján történik.

67. A szülési szabadság és az illetmény nélküli szabadság

115. § (1) Az anya egybefüggõ 24 hét szülési szabadságra jogosult. A szülési szabadságot az anya kérelmére úgy kell kiadni, hogy

legfeljebb 4 hét a szülés várható idõpontja elé essen. A szülési szabadság idõtartamára távolléti díj jár.

(2) A távolléti díj a szülési szabadság hátralevõ tartamára

a) annak a nõnek is jár, aki a csecsemõt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,

b) annak a gyámnak is jár, aki a csecsemõt jogerõs döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától,

c) a csecsemõt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülõ nõ igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból

a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot

fennállásáig,

d) a csecsemõt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülõ nõ meghal, az elhalálozás napjától,

e) annak a férfinak is jár, aki a csecsemõt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt

örökbe fogadni szándékozó nõ az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül

abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot

fennállásáig,
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f) annak a férfinak is jár, aki a csecsemõt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe

fogadni szándékozó nõ meghal, az elhalálozás napjától,

g) annak a férfinak is jár, aki a csecsemõt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel

napjától.

(3) A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben

gondozzák, a szülést követõ 1 év elteltéig a gyermeknek az intézetbõl történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

(4) A szülési szabadság tartamát – a kifejezetten szolgálatteljesítéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve – munkában

töltött idõnek kell tekinteni.

(5) Nem jár távolléti díj az állomány tagjának, ha bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez, vagy hatósági

engedélyhez kötött keresõtevékenységét személyesen folytatja, ide nem értve a szellemi tevékenységet.

116. § (1) Az állomány tagja a gyermeke 3. életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – illetmény nélküli szabadságra

jogosult, amelyet kérésének megfelelõ idõpontban kell kiadni.

(2) Az (1) bekezdés és a 115. § szerinti szabadság megszûnik

a) a gyermek halva születése esetén,

b) ha a gyermek meghal, a halált követõ 15. napon,

c) ha a gyermeket – jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós

nevelésbe vették, továbbá 30 napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek

elhelyezését követõ napon.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában megjelölt esetben a szabadság idõtartama – a szülést követõen – 6 hétnél rövidebb nem

lehet.

117. § (1) Az állomány tagjának gyermeke személyes gondozása érdekében – a 116. § (1) bekezdésén túl – illetmény nélküli

szabadság jár a gyermek 10. életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának idõtartama alatt.

(2) Az állomány tagjának közeli hozzátartozója tartós – elõreláthatólag 30 napot meghaladó – személyes ápolása céljából,

az ápolás idejére, de legfeljebb 2 évre illetmény nélküli szabadság jár. A tartós ápolást és annak indokoltságát az

ápolásra szoruló személy kezelõorvosa igazolja.

(3) Az állomány tagja illetmény nélküli szabadságra jogosult a házastárs vagy élettársa tartós külföldi kiküldetése esetén,

annak tartamára. Az állomány tagjának kérelmére – méltányolható egyéni indokból – illetmény nélküli szabadságot

lehet engedélyezni, így különösen a nemzetközi szervezetek által kiírt pályázat elnyerése esetén, ha a munkakör

betöltése a szolgálat érdekével nem esik egybe, a munkavégzés idejére.

118. § (1) Az állomány tagja az illetmény nélküli szabadság igénybevételét legalább 15 nappal korábban írásban köteles

bejelenteni.

(2) Az illetmény nélküli szabadság az állomány tagja által megjelölt idõpontban, de legkorábban a szabadság

megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának közlésétõl számított 30. napon szûnik meg.

68. Az egészségügyi szabadság

119. § (1) Egészségügyi szabadság jár az állomány tagjának, ha betegség, mûtét vagy baleset miatti sérülés következtében

a szolgálat ellátására képtelen, vagy a szolgálat további ellátása az egészségi állapotának rosszabbodását

eredményezné.

(2) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, az egészségügyi szabadság a felgyógyulásig, vagy a végsõ fogyatékosság

kialakulásáig, de legfeljebb 1 évig jár. Az egészségügyi szabadság idõtartamát naptári napokban kell meghatározni.

A szolgálatképtelenség igazolására, valamint az egészségügyi szabadság idõtartamának megállapítására vonatkozó

szabályokat miniszter rendelet állapítja meg.

(3) A Honvédség által fenntartott, támogatott vagy az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott egészségügyi

intézményeknél az egészségügyi szolgáltatásra való igényjogosultság feltételeit a Kormány rendeletben határozza

meg.

120. § (1) Gyermekápolás céljából egészségügyi szabadságra jogosult

a) a nõ 1 évesnél fiatalabb – kórházi ápolás alatt álló – beteg gyermeke szoptatása esetén, a gyermek 1 éves koráig,
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b) az állomány tagja beteg gyermeke ápolása címén, a gyermek betegségét megállapító orvosi igazolás alapján az

abban foglalt idõtartamra a gyermek 1 éves koráig,

c) az állomány tagja 1 évesnél idõsebb, de 3 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén évenként és

gyermekenként 84 naptári napon át,

d) az állomány tagja 3 évesnél idõsebb, de 6 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén évenként és

gyermekenként 42, egyedülállónak 84 naptári napon át,

e) az állomány tagja 6 évesnél idõsebb, de 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén évenként és

gyermekenként 14, egyedülállónak 28 naptári napon át.

(2) A gyermek ápolására kapott egészségügyi szabadság mértéke – ha mindkét szülõ az állomány tagja – a szülõket

együttesen illeti meg.

121. § (1) A távolléti díj

a) 100%-ának megfelelõ összeg jár az állomány tagjának a szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesete, sérülése

vagy szolgálati eredetû betegsége miatt engedélyezett egészségügyi szabadsága idõtartamára,

b) 100%-ának megfelelõ összeg jár az állomány tagjának a 120. § szerinti, valamint a nem szolgálati kötelmekkel

összefüggõ balesete, sérülése vagy a nem szolgálati eredetû betegsége miatt engedélyezett egészségügyi

szabadság idõtartamára évente összesen 30 naptári napig,

c) 90%-ának megfelelõ összeg jár az állomány tagjának a b) pont szerinti egészségügyi szabadságok idõtartamára

a 31. naptári naptól,

d) 90%-ának megfelelõ összeg jár az állomány tagjának évente a 31. naptári naptól a baleset, sérülés szolgálati

kötelmekkel összefüggõ jellegének, vagy a betegség szolgálati eredetének megállapításáig,

e) összege legfeljebb 50%-kal csökkenthetõ, ha az állomány egészségügyi szabadságon lévõ tagjának betegsége

vagy sérülése súlyos gondatlanságának következménye,

f) összege legfeljebb 50%-kal csökkenthetõ, ha az állomány tagja az egészségügyi szabadság ideje alatt más keresõ

tevékenységet folytat, ide nem értve a szellemi tevékenységet,

g) nem folyósítható, ha az állomány egészségügyi szabadságon lévõ tagja a betegségét vagy sérülését szándékosan

maga okozta,

h) nem folyósítható, ha az állomány tagja a 46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti rendelkezési állományba

tartozik, szolgálati beosztásból felfüggesztésre került, elõzetes letartóztatásban van, ideiglenes

kényszergyógykezelés alatt áll, vagy a Btk. 132. § (1) bekezdése szerint szabadságvesztés büntetését tölti,

i) megvonható, ha az állomány tagja a gyógyulását felróhatóan késleltette, az orvos utasításainak felróhatóan nem

tett eleget, vagy az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható indok nélkül nem jelent meg, vagy

j) megvonható, ha az állomány tagja az egészségügyi szabadsággal össze nem függõ okból külföldre távozik.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja esetén a baleset és a sérülés szolgálati kötelmekkel összefüggõ jellegének, vagy a betegség

szolgálati eredetének megállapítása esetén a különbözetet az állomány tagja részére egy összegben kell folyósítani.

(3) Év közben kezdõdõ szolgálati viszony esetén az állomány tagja a naptári évre járó, az (1) bekezdés b) pontja szerinti

30 nap idõarányos részére jogosult, amely azonban – ha az állomány tagja az év folyamán már szolgálati viszonyban

állt – nem lehet több, mint a naptári évre járó idõtartam még igénybe nem vett része. A naptári évben igénybe nem

vett rész késõbb nem igényelhetõ.

X. FEJEZET

ILLETMÉNY

69. A beosztási illetmény és a honvédelmi pótlék

122. § (1) Az állomány tagja szolgálati viszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell

megállapítani. Az illetmény

a) beosztási illetménybõl,

b) honvédelmi pótlékból,

c) illetménykiegészítésbõl,

d) szolgálati idõpótlékból,

e) illetménypótlékból, valamint
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f) jogszabály alapján meghatározott esetekben kiegészítõ illetménybõl

áll.

(2) A beosztási illetmény és a honvédelmi pótlék együttes összege képezi az alapilletményt.

(3) Az alapilletmény szempontjából a tiszti állomány tagját az 5. melléklet szerint I., a legénységi és az altiszti állomány

tagját a II. besorolási osztályba kell besorolni. Az I. és a II. besorolási osztály 10-10 besorolási kategóriából áll. Minden

besorolási kategóriához egy-egy besorolási, minden rendfokozathoz egy-egy honvédelmi szorzószám kapcsolódik.

A besorolási osztály besorolási kategóriái a beosztási illetmény szempontjából azonos szintûnek tekintett

beosztásokhoz, a honvédelmi szorzók pedig a viselt rendfokozatokhoz igazodnak. A besorolási osztályokon belül

a magasabb besorolási kategóriákhoz, valamint a rendfokozatokhoz magasabb szorzószámok tartoznak.

(4) A beosztási illetmény összegét az illetményalap és az 5. mellékletben a betöltött beosztás besorolási kategóriájához

tartozó szorzószám szorzata adja. A honvédelmi pótlék az illetményalap és a viselt rendfokozathoz tartozó

honvédelmi szorzó szorzatával egyenlõ.

(5) Az illetményt a munkáltatói jogkört gyakorló állapítja meg, valamint az illetmény-megállapításnak nem minõsülõ

illetményváltozásról értesítést készít. Az (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti illetményelemek együttes összege nem

lehet kevesebb a jogszabályban meghatározott, a betöltött munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés

szintjétõl függõ garantált bérminimumnál.

(6) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a továbbfoglalkoztatás megkezdéséig az állomány 46. § (1) bekezdés j) pontja alá tartozó

tagja illetményre nem jogosult.

123. § (1) Az állomány tagját az elsõ és a magasabb beosztásba kinevezésekor, valamint az azonos és az alacsonyabb beosztásba

történõ áthelyezésekor a szolgálati beosztására meghatározott besorolási kategória, és a rendfokozatához igazodó

honvédelmi szorzószámok alapján kell besorolni.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen

a) a kettõs rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztást betöltõk beosztási illetményét a viselt

rendfokozatuknak megfelelõen kell megállapítani,

b) az állomány speciális beosztást betöltõ tagját – mindaddig, amíg a viselt rendfokozata elmarad a beosztásában

elérhetõ legmagasabb rendfokozattól – az annál eggyel alacsonyabb rendfokozatnak megfelelõ besorolási

kategória, és a viselt rendfokozata szerinti honvédelmi szorzószámok alapján kell besorolni,

c) a szerzõdéses pályakezdõ beosztási illetményét a tervezett beosztásának megfelelõen, honvédelmi pótlékát

a közkatonákra vonatkozóan kell megállapítani,

d) a közkatonát a II. besorolási osztály I. besorolási kategória szerint kell besorolni,

e) az állomány 46. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alá tartozó tagja beosztási illetményét a Honvédségnél létrehozott

állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben részére meghatározott beosztás alapján kell megállapítani,

f) az állomány 46. § (1) bekezdés f)–i), k)–m), p)–s) pontja alá tartozó tagja beosztási illetményét a (6) bekezdés

szerinti beosztási szint figyelembevételével kell megállapítani.

(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a honvédségi szervezetek részére

megállapított személyi juttatások elõirányzatán belül a munkáltatói jogkört gyakorló – a szolgálati beosztással járó

feladatok kiemelkedõ teljesítése elismeréseként – az állomány tagját a 122. § (4) bekezdése szerinti beosztási illetmény

összegénél 30%-ig terjedõen magasabb összegben is besorolhatja. Az eltérítés a tárgyév december 31-éig terjedõ

idõszakra állapítható meg.

(4) Magasabb besorolási kategória szerinti beosztási illetményt kell megállapítani az állomány tagjának, ha magasabb

besorolási kategóriához tartozó beosztásba kerül. A honvédelmi pótlék összege a viselt rendfokozathoz igazodó

honvédelmi szorzószám szerint, elõlépés alkalmával emelkedik.

(5) Ha az állomány tagját kérelmére alacsonyabb beosztásba helyezik, részére az új beosztásra meghatározott besorolási

kategória szerinti beosztási illetmény, valamint a viselt rendfokozathoz igazodó honvédelmi pótlék jár. Ha az állomány

tagja nem kérelmére kerül alacsonyabb beosztásba, kiegészítõ illetmény megállapításával biztosítani kell, hogy

a távolléti díjba tartozó illetményelemeinek összege az alacsonyabb beosztás ellátásának idõtartama alatt ne

csökkenjen.

(6) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, szolgálati beosztás hiányában a rendelkezési állományba tartozó esetén

a beosztás szintje

a) az utolsó betöltött beosztással azonos, vagy

b) a viselt rendfokozatának megfelelõ, ha nem rendelkezett utolsó betöltött beosztással, vagy ha rendelkezett, de az

jogszabállyal nem beazonosítható.
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(7) A Honvéd Vezérkar fõnöke közigazgatási államtitkári, a Honvéd Vezérkar fõnök helyettese helyettes államtitkári

illetményre és vezetõi juttatásokra jogosult.

70. Az illetménykiegészítés

124. § (1) Az állomány tagja illetménykiegészítésre jogosult, ha

a) a miniszter által vezetett minisztériumban, a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalnál,

b) a minisztérium hivatalánál, vagy igazgatóságánál, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnál, a Tábori Lelkészi

Szolgálatnál, a középszintû vezetõ szervnél és más magasabb szintû parancsnokság besorolású honvédségi

szervezetnél, a 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint vagy

c) az a) és a b) pont alá nem tartozó, Magyarországon települõ honvédségi szervezetnél, továbbá a 46. § (1) bekezdés

a), l) vagy q) pont hatálya alatt

teljesít szolgálatot.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke

a) az (1) bekezdés a)–c) pontja alá tartozó és felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõk esetén – a pontok

sorrendjében – a beosztási illetmény 50, 35, és 20%-a,

b) az (1) bekezdés a) pontja alá tartozó felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõk esetén a beosztási illetmény

15%-a,

c) az (1) bekezdés b) és c) pontja alá tartozó felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõk esetén a beosztási illetmény

10%-a.

(3) Az állomány 46. § (1) bekezdés f)–i), k), m), p), r), és s) pontja alá tartozó tagjának illetménykiegészítését a rendelkezési

állományba helyezését megelõzõ mérték szerint kell megállapítani.

(4) Országos illetékességgel rendelkezõ vagy mûködési körû honvédségi szervezetnél szolgálatot teljesítõ állomány

illetménykiegészítését a miniszter rendeletben az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti vezetési szinttõl eltérõen, eggyel

magasabb besorolásnak megfelelõen állapíthatja meg. Az illetménykiegészítés mértékére a miniszter által

meghatározott vezetési szintnek megfelelõen a (2) bekezdést kell alkalmazni.

(5) A nem Magyarországon települõ honvédségi szervezet állományának a szolgálatteljesítés körülményére figyelemmel

a miniszter az (1) bekezdés c) pontja szerint vezetési szintnek megfelelõ illetménykiegészítést állapíthat meg.

71. A szolgálati idõpótlék

125. § Az állomány tagja a szolgálati viszonyban töltött idõ nagyságával arányos, az illetményalap %-ában meghatározott

növekvõ mértékû szolgálati idõpótlékra jogosult, amelynek mértéke

a) 5 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 10%-a,

b) 10 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 12,5%-a,

c) 15 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 15%-a,

d) 20 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 17,5%-a,

e) 25 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 20%-a,

f) 30 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 22,5%-a,

g) 35 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 25%-a.

72. Az illetménypótlékok

126. § (1) Az állomány I. besorolási osztályba tartozó, miniszteri rendeletben meghatározott vezetõi beosztást betöltõ tagja

vezetõi illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke

a) a IX. és a X. besorolási kategóriában a beosztási illetmény 50%-a,

b) a VIII. besorolási kategóriában a beosztási illetmény 35%-a,

c) a VII. besorolási kategóriában a beosztási illetmény 30%-a,

d) a VI. besorolási kategóriában a beosztási illetmény 20%-a,

e) az V. besorolási kategóriában a beosztási illetmény 16%-a,

f) a IV. besorolási kategóriában a beosztási illetmény 14%-a,

g) a III. besorolási kategóriában a beosztási illetmény 12%-a,

h) a II. besorolási kategóriában a beosztási illetmény 10%-a,
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i) az I. besorolási kategóriában a beosztási illetmény 5%-a.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vezetõ helyettese a vezetõnél eggyel alacsonyabb mértékû vezetõi illetménypótlékra jogosult.

127. § (1) Idegennyelv-tudási pótlékra jogosult az állomány tagja, ha olyan szolgálati beosztást tölt be, amelyben az idegen

nyelv használata szükséges, feltéve, hogy az nem a szolgálati beosztásából fakadó alapfeladata.

(2) Az idegen-nyelv tudását államilag elismert nyelvvizsgával, a hatályos NATO szabványnak megfelelõ, a STANAG 6001

követelményrendszer szerinti eredményt igazoló bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékû okirattal kell igazolni.

A képzés szempontjából államilag elismert nyelvvizsga nélkül is komplex felsõfokú (C1) nyelvvizsgának minõsül

a külföldön szerzett felsõfokú végzettség vagy az azt kiegészítõ szakosító továbbképzésen, vagy a vezetõképzésen

szerzett végzettség, ha a képzés idõtartama az 1 évet meghaladta. A STANAG 6001 követelményrendszer szerinti

nyelvvizsga esetén a 3333 vagy annál magasabb szint komplex felsõfokú (C1) nyelvvizsgának, a 3333-nál alacsonyabb,

de legalább 2222 szint a komplex középfokú (B2) nyelvvizsgának, a 2222-nél alacsonyabb, de legalább 1111 szint

pedig a komplex alapfokú (B1) nyelvvizsgának felel meg.

(3) A pótlék mértéke nyelvvizsgánként

a) komplex felsõfokú (C1) nyelvvizsga esetén az illetményalap 50%-a,

b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetén az illetményalap 30%-a,

c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetén az illetményalap 10%-a.

(4) Az (1) bekezdéstõl eltérõen angol-, francia- vagy német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár. A miniszter

további olyan nyelveket is meghatározhat, amelyek után kiemelt idegennyelv-tudási pótlék folyósítható.

A (3) bekezdéstõl eltérõen a pótlék mértéke

a) komplex felsõfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a,

b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a,

c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a.

(5) Ha az állomány tagja az idegen nyelvbõl ,,A’’ vagy ,,B’’ típusú nyelvvizsgával rendelkezik, a (3) és a (4) bekezdés szerinti

mérték 50%-ának megfelelõ összegben jogosult az idegennyelv-tudási pótlékra. Ha az állomány tagja ugyanazon

idegen nyelvbõl azonos típusú, de különbözõ fokú, vagy ugyanazon nyelvbõl különbözõ típusú és fokú nyelvvizsgával

rendelkezik, csak a magasabb összegû idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.

128. § (1) Egyéb illetménypótlékok az illetményalap %-ában meghatározva:

a) a repülési pótlék havi mértéke a repülõhajózó hadrafoghatóságától, beosztásától és a repült géptípustól függõen

67–300%,

b) a repülõgép berepülési pótlék gépenként 23–31%,

c) az ejtõernyõs ugrási pótlék az ugrások számától és bonyolultságától függõen ugrásonként 4,2–34%,

d) az ejtõernyõ beugrási pótlék az ernyõ típusától függõen ernyõnként 23–31%,

e) a tûzszerész pótlék óránként 4,7–15%,

f) a búvárpótlék óránként 2,6–3,5%,

g) a készenléti pótlék óránként 0,05–0,26%,

h) az ügyeleti pótlék óránként 0,16–0,31%,

i) a gyakorlati pótlék naponként 7,4%,

j) az orvosi ügyeleti pótlék óránként 0,45–4,5%,

k) a terepfelmérõi pótlék naponta 4,2–8,4%,

l) az egészségkárosító veszélynek kitett beosztásban szolgálatot teljesítõk pótléka havonta 45%,

m) az osztályba-sorolási pótlék havonta 6,3–12,6%,

n) a repülõmûszakiak mester-kiegészítõ pótléka havonta 10–13,8%,

o) a repülõ és helikopter mûszaki üzemben tartó pótlék havonta 20%,

p) a különleges igénybevételi pótlék havonta 50–100%,

q) az oktatói pótlék az oktatói fokozattól függõen havonta 26–260%,

r) a gépjármûvezetõi pótlék havonta 13%,

s) a kórházban, krónikus egészségügyi és rehabilitációs intézetben három mûszakban foglalkoztatott orvos,

egészségügyi tiszt, altiszt, tisztes, közkatona délutáni, vagy éjszakai pótlékának óránkénti mértéke a délutáni

mûszakban 0,5–0,75%, az éjszakai mûszakban pedig 1,0–1,5%,

t) az egészségügyi tiszt, altiszt, tisztes és közkatona munkahelyi pótléka havonta 15–80%,

u) a díszelgési pótlék havonta 50–150%,
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v) a zenekari pótlék havonta 50%,

w) az atom-, biológiai-, vegyi katasztrófavédelmi pótlék óránként 1,2–2,5%.

(2) Az (1) bekezdésben hónapokra megállapított illetménypótlékok alapjául szolgáló körülmények közötti alkalomszerû

szolgálatteljesítés elismerésére irányuló eseti illetménypótlékok az illetményalap %-ában meghatározva a következõk:

a) az egészségkárosító veszélynek kitett beosztásban szolgálatot teljesítõk eseti pótléka naponta 2,1%,

b) az eseti díszelgési pótlék naponta 1,6%.

(3) A 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állomány tagja havonta a beosztási illetmény 50%-ának megfelelõ

szövetségesi együttmûködési pótlékra jogosult.

(4) A munkáltatói jogkört gyakorló a miniszter által meghatározott rendben munkaköri pótlékot állapíthat meg. Az

állomány tagja részére legfeljebb a beosztási illetménye 30%-ának megfelelõ összeg fizethetõ munkaköri pótlékként.

Amennyiben az állomány tagja számára a 123. § (3) bekezdés szerinti eltérítést is megállapítottak, akkor a munkaköri

pótlék és az eltérítés együttes összege nem haladhatja meg a beosztási illetmény 50%-ának megfelelõ összeget.

73. Az illetményfolyósítás szabályai

129. § (1) Az illetményt a hivatalos magyar pénznemben kell megállapítani, és havonta utólag, a tárgyhónapot követõ hónap

5. napjáig kell kifizetni, vagy az állomány tagja megbízása alapján a fizetési számlájára átutalni. Az illetmény fizetési

számlára történõ átutalása, és a pénzforgalmi számláról történõ készpénzkifizetés az állomány tagjának

többletköltséggel nem járhat. Az illetmény fizetési számláról történõ felvételével összefüggõ költségek

megtérítéséhez a Honvédség hozzájárulhat.

(2) Az illetményt utalvány vagy fizetõeszköz helyettesítésére szolgáló más formában kifizetni nem lehet.

(3) Az illetményt az állomány tagjának kell kifizetni, kivéve, ha erre mást felhatalmaz, bírósági vagy más hatósági határozat

ebben korlátozza. Ha a szolgálati viszony a kifizetés elõtt megszûnt, az illetményt a Honvédség köteles az esedékesség

napján az állomány tagja által megadott címre elküldeni. Az elküldés költségei a Honvédséget terhelik.

(4) Az illetmény késedelmes kifizetése esetén – ha az a Honvédség hibájából következik be – a polgári jog szerinti

mindenkori késedelmi kamat jár.

(5) Az állomány tagja részére a kifizetett illetményrõl részletes, írásbeli elszámolást kell adni, amelybõl mind a kiszámítás

helyessége, mind a levonások jogcíme és összege ellenõrizhetõ.

130. § (1) Az illetménybõl levonásnak – a levonásmentes illetményrészig – csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy

az állomány tagjának hozzájárulása alapján van helye. A Honvédség az elõlegnyújtásból eredõ követelését

– a levonásmentes illetményrészig – az állomány tagja illetményébõl levonhatja. Az illetménnyel szemben

beszámításnak nincs helye. A levonásmentes illetményrész nem engedményezhetõ.

(2) A jogalap nélkül kifizetett illetmény 60 napon belül írásbeli felszólítással vagy fizetési meghagyással az állomány

tagjától visszakövetelhetõ. Elévülési idõn belül visszakövetelhetõ a jogalap nélkül felvett illetmény, ha annak

jogtalanságáról az állomány tagja tudott vagy tudnia kellett volna.

(3) A Honvédség az állomány tagjának szolgálati viszonyával összefüggõ egyéb tartozásának, továbbá az illetményen túl

minden egyéb, jogalap nélkül kifizetett pénzbeli juttatásának megtérítésére irányuló igényét írásbeli felszólítással

vagy fizetési meghagyással elévülési idõn belül érvényesítheti.

(4) Az állomány tagja a 122. § (1) bekezdése szerinti illetményre vonatkozó igényérõl elõre nem mondhat le, és

a levonásmentes illetményrészét nem ruházhatja át.

(5) Az illetménybõl való levonásra, a fizetési felszólítás, vagy a fizetési meghagyás végrehajtására – a jogerõre emelkedést

követõen – a bírósági végrehajtás szabályai az irányadóak.

74. A távolléti díj és az illetmény visszatartása

131. § (1) Az állomány 46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti rendelkezési állományban lévõ, szolgálati beosztásából

felfüggesztett, elõzetes letartóztatásban lévõ, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló, valamint a Btk. 132. §

(1) bekezdése szerint szabadságvesztés büntetését töltõ tagjának távolléti díj jár, amelynek legfeljebb 50%-át

a munkáltatói jogkört gyakorló visszatartja. A munkáltatói jogkört gyakorló a távolléti díj 50%–ot meghaladó mértékû

visszatartásáról is rendelkezhet, ha az állomány tagjának elõzetes letartóztatását a bíróság meghosszabbítja, az

állomány tagjával szemben vádemelésre kerül sor, az állomány tagja vezetõ beosztást tölt be, vagy ha az állomány
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tagjának a távolléti díj visszatartását megalapozó magatartása ismétlõdõ jellegû, vagy az a szolgálati beosztásával

közvetlenül összefügg.

(2) A teljes illetményt vissza kell tartani a szolgálatra méltatlanság megállapítását megalapozó, a szolgálati viszony

megszüntetését vagy a lefokozást kimondó bírói ítélet kihirdetésétõl, vagy fegyelmi határozat kézbesítésétõl azok

jogerõre emelkedéséig.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása esetén is az állomány tagjának havonta a mindenkori öregségi nyugdíjminimum

összegének megfelelõ mértékû távolléti díjat folyósítani kell.

(4) A visszatartott távolléti díjat kamataival utólag ki kell fizetni, ha a fegyelmi, a méltatlansági vagy a büntetõeljárást

a fegyelmi, vagy a büntetõjogi felelõsség, valamint a méltatlanság megállapítása nélkül szüntetik meg, illetve

a tábornok szolgálati viszonya nem szûnik meg.

(5) Az állomány jogellenesen távollévõ tagja a távollét idõtartamára illetményre nem jogosult, és a távollét idõtartamát

a szolgálati idõ számításánál nem lehet figyelembe venni.

XI. FEJEZET

JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

75. A jubileumi jutalom

132. § (1) A hivatásos állomány tagja jubileumi jutalomra jogosult, melynek mértéke

a) 25 év szolgálati viszonyban töltött idõ esetén 2 havi,

b) 30 év szolgálati viszonyban töltött idõ esetén 3 havi,

c) 35 év szolgálati viszonyban töltött idõ esetén 5 havi,

d) 40 és azt követõ minden 5 év szolgálati viszonyban töltött idõ esetén 7 havi

távolléti díjnak megfelelõ összeg.

(2) A jubileumi jutalom az arra jogosító szolgálati viszonyban töltött idõ elérésének napján esedékes.

(3) A hivatásos állomány tagjának nyugdíjazásakor ki kell fizetni

a) a szolgálati viszony megszûnése évében esedékessé váló jubileumi jutalmat,

b) a 30 év szolgálati viszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati

idejébõl 1 év vagy ennél kevesebb van hátra,

c) a 35 év szolgálati viszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati

idejébõl 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,

d) a 40 év és az azt követõ minden 5 év szolgálati viszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi

jutalomra jogosító szolgálati idejébõl 3 év vagy ennél kevesebb van hátra.

(4) Ha a szolgálati viszony a hivatásos állomány tagjának halála miatt szûnt meg, a jubileumi jutalmat özvegyének,

élettársának, ennek hiányában az örökösnek kell kifizetni.

76. A napidíj

133. § (1) Az állomány tagja a belföldi szolgálati kiküldetése esetén az illetményalap 1 munkanapra esõ összegének 25%-ában

megállapított napidíjra jogosult. Ha a kiküldetésben töltött idõ a 8 órát nem érte el, a napidíj fele jár, ha a 4 órát nem

érte el, napidíj nem jár.

(2) A napidíj kiszámításánál havonta 21 munkanapot kell figyelembe venni. A napidíjat 10 forintra kerekítve kell

megállapítani.

77. A repülõhajózók és az ejtõernyõsök egyszeri juttatása

134. § (1) Egyszeri juttatásra jogosult az a repülõhajózó vagy ejtõernyõs hivatásos katona

a) akit neki fel nem róható egészségi okból vagy a szolgálat érdekében földi beosztásba helyeztek, valamint

b) akinek szolgálati viszonya a 62. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja, vagy egészségi alkalmatlanság miatt szûnt meg.

(2) Az egyszeri juttatás összegét a beosztás és osztályba-sorolási kötelezettség fennállása esetén, az osztályos fokozat

figyelembevételével – a repülõhajózó, illetve ejtõernyõs beosztásokban eltöltött minden év után – az illetményalap

25–75%-ában kell megállapítani.
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(3) Amennyiben a hivatásos katonát ismételten repülõhajózó vagy ejtõernyõs beosztásba helyezik, és ezt követõen újból

bekövetkezik az (1) bekezdés szerinti feltétel valamelyike, ismét jogosulttá válik egyszeri juttatásra, azonban ez

esetben a juttatás kiszámításánál az újbóli beosztásba helyezése óta eltöltött idõ vehetõ figyelembe.

(4) Az egyszeri juttatást az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a földi beosztásba helyezés, az (1) bekezdés b) pontja

szerinti esetben pedig a szolgálati viszony megszûnésének napján kell kifizetni.

78. A költségtérítések

135. § (1) Az állomány tagjának miniszteri rendeletben meghatározottak szerint meg kell téríteni

a) a szolgálati érdekbõl történõ áthelyezéssel vagy vezényléssel kapcsolatos költségeit,

b) a szolgálati feladat ellátásával összefüggésben váratlanul felmerült költségeit,

c) a szabadságról, a munkaszüneti és a pihenõnapról történõ visszarendeléssel összefüggõ költséget, és

d) a munkába járás helyközi utazási költségeit.

(2) A munkába járáshoz, valamint a szolgálatteljesítéshez szükséges és igazolt helyi közösségi közlekedési költség

miniszteri rendeletben meghatározottak szerint részben vagy egészben megtéríthetõ.

79. A természetbeni ellátás

136. § (1) Az állomány tagját a természetbeni ellátás keretében térítésmentesen el kell látni a Honvédség feladatainak megfelelõ

fegyverzettel, felszereléssel, ruházattal és miniszteri rendeletben meghatározott esetben élelmezéssel.

(2) Az egyenruházati ellátmány fajtáit, mértékét, az igénybevételük rendjét, a szolgálati viszony megszûnéséhez,

megszüntetéséhez kapcsolódó pénzbeli megváltásra, továbbá az állomány egyenruha viselésére nem kötelezett

tagjának polgári ruházati cikkek vásárlására vonatkozó szabályokat miniszteri rendelet határozza meg.

80. A lakhatás-támogatási rendszer

137. § (1) A Honvédség – különösen a 25. § (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének elõsegítése érdekében –

lakhatás-támogatási rendszert mûködtet.

(2) A lakhatás támogatása

a) a miniszter által vezetett minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások juttatásával,

b) a miniszter által vezetett minisztérium rendelkezése alatt lévõ helyõrségi szálló-férõhelyek juttatásával,

c) a miniszter által vezetett minisztérium rendelkezése alatt álló, karba nem helyezett állapotban juttatott lakás

részleges felújításához nyújtott hozzájárulással,

d) a miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévõ lakás elidegenítése esetén a honvédségi

szolgálati idõ elismerésével,

e) a miniszter által vezetett minisztérium rendelkezési jogától függetlenül a lakás fenntartási költségeihez való,

a rászorultság mértékéhez igazodó hozzájárulással,

f) a miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésébe nem tartozó lakások bérletéhez és lízingjéhez nyújtható

pénzbeli támogatással, és

g) a magántulajdonú lakás építéséhez, vásárlásához, valamint a pénzintézeti lakáscélú kölcsön kiváltásához

nyújtható visszatérítendõ és vissza nem térítendõ támogatással,

valósul meg. A legénységi állomány tagja, továbbá az állomány próbaidõs tagja kizárólag laktanyai elhelyezésre vagy

helyõrségi szálló férõhely juttatására jogosult.

(3) A lakhatási támogatások formáját és mértékét, az igényjogosultság feltételeit, a miniszter által vezetett minisztérium

által bérbe adott lakások és szállóférõhelyek bérleti díját miniszteri rendelet a szolgálati viszony jellegére, az

állománycsoportra, a rendfokozati csoportra, a szolgálati beosztásra, valamint a szociális és családi körülményekre

tekintettel differenciáltan határozhatja meg.

(4) A hõsi halottá nyilvánított részére nyújtott kamatmentes kölcsönbõl fennálló tartozást a miniszter kérelemre

elengedheti. A kérelmet a túlélõ házastársa, élettársa, örököse miniszteri rendeletben meghatározott eljárási rendben,

a hõsi halottá nyilvánítástól számított 1 éves jogvesztõ határidõn belül terjesztheti elõ.

(5) A (2) bekezdés g) pontja szerinti támogatás forrása

a) a miniszter által vezetett minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és nem lakáscélú helyiségek

elidegenítésébõl származó bevétel,
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b) a lakáscélú munkáltatói kölcsönök törlesztésébõl származó bevétel, valamint

c) az e célra rendelt fejezeti kezelésû támogatás.

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti, a miniszter által vezetett minisztériumot megilletõ bevétel a Honvédség technikai

modernizációjára és infrastrukturális fejlesztéseire is felhasználható.

138. § (1) Az állomány tagja a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott hitelintézetnél

– önerõ biztosítása nélkül, amennyiben a Kormány által rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel

– magántulajdonú lakás építéséhez vagy vásárlásához kedvezményes kamatozású, forint alapú lakáscélú hitel- vagy

kölcsönszerzõdés megkötését kezdeményezheti.

(2) Ha a hivatásos állomány tagja által lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettõl igényelt állami kamattámogatású

kölcsön összege meghaladja e lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott

legmagasabb arányát, a különbözetre az állam készfizetõ kezességet vállal. A hivatásos állomány tagja az állami

kezességvállalást – az erre az állammal szerzõdésben kötelezettséget vállaló – hitelintézeten keresztül veheti igénybe.

(3) Az állam készfizetõ kezességet a (2) bekezdésben foglaltakon túl a hivatásos állomány azon tagjánál vállalhat

a) akinek a szolgálati viszonyban töltött ideje meghaladta a 3 évet,

b) akivel szemben nem folyik fegyelmi eljárás,

c) akivel szemben nem folyik – a magánindítvány vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárás

kivételével – büntetõeljárás,

d) akinek nincs folyamatban a hivatásos szolgálati viszonyának megszûnése vagy megszüntetése,

e) aki a (2) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrészt a hitelintézetnek kiegyenlítette, illetve a vele

közös háztartásban élõ házastársa vagy élettársa – az igénylés idõpontjában – az állami kezességvállalással

biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett.

(4) A hitelszerzõdéssel összefüggésben a hivatásos állomány tagját terhelõ bejelentési kötelezettséget, a (3) bekezdés

szerinti feltételek igazolásának rendjét, a kezességvállalási díjfizetési kötelezettséget, annak feltételeit és mértékét,

a kezességvállalásból eredõ helytállási kötelezettség teljesítésének módját a Kormány rendeletben határozza meg.

81. A kegyeleti gondoskodás

139. § (1) A miniszter „Hõsi halottá” nyilváníthatja az állomány elhunyt tagját, ha az életét a szolgálati kötelezettség teljesítése

során, vagy azzal összefüggésben feláldozza.

(2) A miniszter, és a Honvéd Vezérkar fõnöke az állomány elhunyt tagját a „Magyar Honvédség halottjává” nyilváníthatja

szolgálati viszonyának fennállása alatt a honvédelem érdekében kifejtett kimagasló érdemeire figyelemmel.

(3) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány azon elhunyt tagját, akit az (1) vagy a (2) bekezdés alapján nem

minõsítettek, a „Katonai szolgálat halottjává” nyilváníthatja.

(4) A kegyelet hivatalos kifejezéseként az elhunytat a minõsítéstõl függõen a végtisztesség megadásaként katonai

tiszteletadással, és – az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó kérésének megfelelõen – egyházi vagy polgári

szertartással kell eltemetni.

(5) A kegyeleti minõsítés szempontjait és feltételeit, a (4) bekezdés szerinti katonai temetés feltételeit, és a Honvédség

által a kegyeleti gondoskodás keretében nyújtott költségtérítéseket, igénybevételük módját és feltételeit miniszteri

rendelet határozza meg.

82. Egyéb juttatások

140. § (1) Humánszolgálati vagy szociális gondoskodás keretében, visszatérítendõ, vagy vissza nem térítendõ, pénzbeli,

természetbeni, vagy személyes gondoskodást nyújtó, szociális, jóléti és kulturális támogatások, juttatások

(a továbbiakban együtt: juttatások) biztosíthatók. Miniszteri rendelet az állomány tagjának közeli hozzátartozója

támogatását is elõírhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerint juttatásnak minõsül különösen

a) a családalapítási támogatás,

b) az illetményelõleg,

c) a szociális támogatás, ezen belül a parancsnoki segély, az iskolakezdési támogatás, a nevelési segély, a házastársi

jövedelem-kiegészítés, a születési támogatás,

d) az étkezési hozzájárulás,
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e) az utazási kedvezmény,

f) a prevenciós ellátások,

g) a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások,

h) az üdülési támogatás,

i) a tanulmányi ösztöndíj, a képzési, a továbbképzési, az átképzési támogatás,

j) a személyes gondoskodást is nyújtó intézményben történõ elhelyezés,

k) a családsegítõ szolgáltatások, és

l) a sport- és a kulturális szolgáltatások.

(3) A juttatásokra jogosultak körét, formáját, mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint

a visszatérítés szabályait miniszteri rendelet állapítja meg.

(4) Az állomány tagja – kiemelkedõ munkateljesítménye alapján – üdülési támogatásban részesíthetõ. Az üdülési

támogatás összege magában foglalja az állomány tagjával közös háztartásban élõ házastársa, élettársa, valamint

eltartott gyermeke üdülésének támogatását is.

(5) A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti célfeladat végrehajtásában a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal az állomány tagja is részt

vehet, és a kormánytisztviselõkkel azonos feltételek szerint a célfeladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra

jogosult.

83. A juttatások kifizetése

141. § (1) Az állomány tagjának szolgálati viszonyából származó pénzbeli juttatása az általa meghatározott fizetési számlájára

történõ átutalással, ennek hiányában pénzforgalmi számláról történõ készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.

Egyes nem rendszeres juttatások pénztárból történõ kifizetésére miniszteri rendeletben meghatározott módon

kerülhet sor.

(2) A szolgálati viszony alapján nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az

idõarányosság elve alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a szolgálatteljesítési idõ mértékével összefügg.

XII. FEJEZET

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK

84. A baleset minõsítése, a baleseti járadék

142. § (1) Az állomány tagja a kötelezõ egészségbiztosításról szóló törvény szerinti baleseti ellátásra szolgálati kötelmekkel

összefüggõ baleseti sérülése vagy szolgálati eredetû betegsége következtében jogosult.

(2) Az állomány tagja balesetének, betegségének vagy az ezek miatt bekövetkezett halálának szolgálati kötelmekkel való

összefüggését hivatalból kell vizsgálni. A balesetnek és a betegségnek a szolgálati kötelmekkel való összefüggésérõl

a miniszter által rendeletben kijelölt honvédségi szervezet, a miniszteri rendelet szerinti eljárásban, minõsítõ

határozatban dönt.

(3) A minõsítõ határozatot az állomány tagjával, halála esetén közeli hozzátartozójával közölni kell.

(4) A baleseti járadék megállapításáról elsõ fokon a miniszter által rendeletben kijelölt honvédségi szervezet indokolt

határozatban dönt. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának szabályait miniszteri rendelet határozza meg.

85. A kiegészítõ rokkantsági támogatás és a kiegészítõ hozzátartozói támogatás

143. § (1) Kiegészítõ rokkantsági támogatásra jogosult az a megváltozott munkaképességû személy, akinek egészségi állapota

a 30%-ot nem éri el, feltéve, hogy

a) a hivatásos állomány tagjaként a katonai szolgálatra alkalmatlanná vált,

b) legalább 15 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idõvel rendelkezik,

c) az egészségi állapotának kialakulása túlnyomórészt szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset vagy szolgálati

eredetû megbetegedés következménye, és

d) részére rokkantsági ellátás került megállapításra.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ rokkantsági támogatás mértéke a rokkantsági ellátás alapjául szolgáló havi

átlagjövedelem 10%-ának megfelelõ összeg.

(3) Kiegészítõ hozzátartozói támogatás illeti meg a hozzátartozói nyugellátásra jogosultat, ha az állomány tagjának

halálát szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset vagy szolgálati eredetû foglalkozási megbetegedés okozta.

(4) A kiegészítõ hozzátartozói támogatás mértéke a Tny. tv. alapján megállapított hozzátartozói nyugellátás 25%-ának

megfelelõ összeg.

(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen a hõsi halott hozzátartozója a Tny. tv. alapján megállapított hozzátartozói nyugellátás

50%-ának megfelelõ összegû kiegészítõ hozzátartozói támogatásra jogosult.

(6) A kiegészítõ hozzátartozói támogatás és az azzal kapcsolatos végrehajtási költségek forrását a központi költségvetés

biztosítja.

144. § (1) A kiegészítõ rokkantsági támogatásra és a kiegészítõ hozzátartozói támogatásra (a továbbiakban együtt: kiegészítõ

támogatás) való jogosultságról a miniszter által kijelölt honvédségi szervezet hivatalból eljárva határozatban dönt, és

a megállapított kiegészítõ támogatást a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

(2) A kiegészítõ támogatás összegét a Tny. tv. 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni.

XIII. FEJEZET

FEGYELMI FELELÕSSÉG ÉS MÉLTATLANSÁG

86. A fegyelmi felelõsség

145. § (1) Fegyelemsértést követ el az állomány tagja, ha a szolgálati viszonyból eredõ kötelezettségét szándékosan vagy

gondatlanul megszegi.

(2) Nem fenyíthetõ az állomány tagja

a) parancsra végrehajtott cselekményéért, kivéve, ha tudta, hogy a parancs végrehajtásával fegyelemsértést követ

el, és azt a parancsot adónak nem jelentette, vagy

b) ha vele szemben a Btk. 15. § b)–e) és g) pontja szerinti büntethetõséget kizáró ok áll fenn.

(3) A fegyelmi eljárás lefolytatásának rendjét, az abban részt vevõ személyek jogait és kötelezettségeit, a fenyítés

kiszabása során figyelembe veendõ súlyosító és enyhítõ körülményeket miniszteri rendelet határozza meg.

87. A fegyelmi eljárás általános szabályai

146. § (1) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha

a) az állomány tagjával szemben fenyíthetõséget kizáró ok áll fenn,

b) az állomány tagjának szolgálati viszonya megszûnt,

c) az állomány tagja meghalt,

d) a fegyelemsértés elévült, vagy

e) a kötelezettségszegést már jogerõsen elbírálták.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alapján nem indítható fegyelmi eljárás, ha a fegyelemsértés elkövetése óta 1 év, vagy az arról

való tudomásszerzéstõl számított 30 nap eltelt.

(3) Az elévülés kezdõ napja

a) a kötelezettségszegõ magatartás elkövetésének a napja,

b) a kötelezettség elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén az a nap, amikor a kötelezettség teljesítésére

rendelkezésre álló határidõ eltelt, vagy

c) jogellenes állapot fenntartásában megvalósuló kötelezettségszegés esetén az a nap, amikor a jogellenes állapot

megszûnt.

147. § (1) A szolgálati rend és fegyelem védelme, az elkövetõ nevelése, valamint másoknak a fegyelemsértéstõl történõ

visszatartása érdekében

a) feddés,

b) megrovás,

c) szigorú megrovás,
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d) beosztási illetmény csökkentése,

e) kötelezõ várakozási idõ meghosszabbítása,

f) szolgálati viszony megszüntetése, vagy

g) lefokozás

fenyítés szabható ki.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti csökkentés mértéke legfeljebb 20%, idõtartama legfeljebb 1 év lehet.

(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti meghosszabbítás idõtartama 6 hónaptól 2 évig terjedhet.

148. § (1) Fegyelemsértés elkövetésének alapos gyanúja esetén a munkáltatói jogkört gyakorló köteles a fegyelmi eljárást

határozattal megindítani.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a fegyelmi eljárás elrendelése mellõzhetõ, ha a fegyelemsértés olyan csekély súlyú, hogy

– figyelembe véve az elkövetõ magatartását, a szolgálati rendhez való viszonyát, valamint az egyéb enyhítõ és

súlyosító körülményeket – a figyelmeztetés is elégséges. A figyelmeztetést határozatba kell foglalni.

(3) Amennyiben a figyelmeztetés alkalmazását megalapozó körülmények a fegyelmi eljárás elrendelését követõen

állapíthatók meg, a (2) bekezdés rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fenyítés kiszabása

mellõzhetõ.

(4) Az állomány tagja a közléstõl számított 8 munkanapon belül kifogással élhet, ha a figyelmeztetést nem fogadja el.

A kifogásról való tudomásszerzést követõen a (2) bekezdés esetén a fegyelmi eljárást haladéktalanul meg kell indítani,

a (3) bekezdés esetén a fegyelmi eljárást haladéktalanul folytatni kell.

(5) A (4) bekezdés szerinti kifogás benyújtására irányadó határidõ jogvesztõ.

149. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló a 147. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti fenyítést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül

egyszerûsített eljárásban is kiszabhatja, amennyiben

a) a tényállás egyszerû megítélésû,

b) kisebb tárgyi súlyú,

c) a fegyelemsértést az állomány tagja írásban beismerte és

d) az állomány tagja a fegyelmi eljárás lefolytatásáról írásban lemond.

(2) A 148. § (1) bekezdést az egyszerûsített eljárás során is alkalmazni kell. Az egyszerûsített eljárás során a munkáltatói

jogkört gyakorló vagy az általa kijelölt személy köteles az állomány tagját meghallgatni.

(3) A munkáltatói jogkört gyakorló a fenyítést a 154. § szerint szabja ki.

150. § (1) Egy fegyelmi eljárásban bírálható el

a) az állomány több tagja által együttesen, egy idõben elkövetett kötelezettségszegés, ha azok tárgya azonos,

b) az állomány tagja által elkövetett további, a fegyelmi eljárás során felderített kötelezettségszegés,

c) az a fegyelemsértés, amely kapcsolódik a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló kötelezettségszegéshez vagy az eljárás

alá vont személyhez.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja esetén a határozatokat személyenként kell meghozni.

151. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló a fegyelmi eljárást határozattal felfüggeszti, ha

a) az állomány tagja tartós távolléte, vagy egészségi állapota miatt önhibáján kívüli okból az eljárási cselekményben

nem tud részt venni, illetve az eljárási jogait nem tudja gyakorolni,

b) a kötelezettségszegés elbírálása olyan elõzetes kérdéstõl függ, melynek eldöntése bíróság, más hatóság,

honvédségi szervezet vagy szakértõ hatáskörébe tartozik.

(2) Az eljárás felfüggesztése

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén legfeljebb az akadály megszûnéséig,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén legfeljebb az eljárás jogerõs befejezéséig vagy a szakvélemény elkészítéséig

tart. Az eljárás felfüggesztésének idõtartama a fegyelmi eljárás lefolytatására miniszteri rendeletben elõírt határidõbe

nem számít be.

152. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány tagját szolgálati beosztásából határozattal felfüggeszti, ha

a fegyelemsértés súlya vagy jellege miatt a szolgálattól való távol tartása indokolt. E körülmények fennállása esetén

a szolgálati beosztásból felfüggesztés szabályai alkalmazhatók a rendelkezési állomány tagjával szemben is.
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(2) Az állomány szolgálati beosztásból felfüggesztett tagja

a) szolgálati beosztásával járó jogait nem gyakorolhatja,

b) szolgálati fegyverét és a szolgálati okmányait köteles leadni,

c) honvédségi szervezet területére csak a munkáltatói jogkört gyakorló engedélyével léphet be,

d) egyenruháját nem viselheti, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a felfüggesztés alapjául szolgáló

fegyelemsértésre tekintettel annak viselését írásban megtiltotta,

e) távolléti díjra a 131. § szerint jogosult, és

f) egészségügyi szabadságra nem jogosult.

(3) A szolgálati beosztásból történõ felfüggesztés

a) legfeljebb az elsõ fokú határozat kihirdetéséig,

b) a 147. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja szerinti fenyítés kiszabása esetén az eljárás jogerõs befejezéséig

tart. A szolgálati beosztásból való felfüggesztést haladéktalanul meg kell szüntetni, ha annak indokai megszûntek.

(4) A (3) bekezdés a) pontja esetén a felfüggesztés legfeljebb az eljárás jogerõs befejezéséig meghosszabbítható.

153. § A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha

a) annak tartama alatt az állomány tagjának szolgálati viszonya megszûnik,

b) a kötelezettségszegés nem fegyelemsértés,

c) a kötelezettségszegést nem az állomány eljárás alá vont tagja követte el,

d) a fegyelmi eljárás adatai alapján nem állapítható meg, hogy a kötelezettségszegést az állomány eljárás alá vont

tagja követte el,

e) a 146. § (1) bekezdés a), c)–e) pontjában meghatározott ok áll fenn,

f) a munkáltatói jogkört gyakorló figyelmeztetést alkalmaz, és a kifogás benyújtására nyitva álló határidõ

eredménytelenül eltelt, vagy

g) a 151. § (1) bekezdés b) pontja kivételével, ha az ügyben bíróság elõtt vagy más hatóságnál eljárás indult.

154. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló a 147. § (1) bekezdése szerinti fenyítést határozatban szabja ki.

(2) A fenyítést úgy kell kiszabni, hogy az igazodjon a fegyelemsértés súlyához és jellegéhez, a honvédségi szervezet

fegyelmére gyakorolt hatásához, továbbá a miniszteri rendeletben meghatározott egyéb súlyosító és enyhítõ

körülményekhez. Ha a munkáltatói jogkört gyakorló a 147. § (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti fenyítést szab ki,

annak mértékét a 155. § figyelmen kívül hagyásával állapítja meg.

(3) Ugyanazon fegyelemsértés esetén egymás mellett több fenyítés nem szabható ki.

(4) A 150. § (1) bekezdés b) pontja esetén csak egy fenyítés szabható ki.

(5) A fenyítés kiszabásáról szóló jogerõs határozatot miniszteri rendeletben meghatározott módon ki kell hirdetni.

155. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló 147. § (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti fenyítés végrehajtását legfeljebb 1 év

próbaidõre határozatban felfüggesztheti, ha alaposan feltehetõ, hogy a fenyítés a célját ezúton is eléri.

(2) Ha a próbaidõ eredményesen telt el, a fenyítettet úgy kell tekinteni, mintha fenyítésben nem részesült volna.

Ha a próbaidõ alatt az állomány tagja újabb kötelezettségszegést követ el, vele szemben a felfüggesztett fenyítést is

végre kell hajtani.

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható akkor, ha az újabb fegyelmi eljárás a 147. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja szerinti

fenyítés kiszabásával zárult.

156. § (1) A fenyítés hatálya az az idõtartam, amely alatt az állomány fenyített tagja a jogszabályban meghatározott

joghátrányokat viseli. Az állomány fenyített tagja

a) magasabb rendfokozatba nem nevezhetõ ki, nem léptethetõ elõ,

b) magasabb beosztásba nem nevezhetõ ki,

c) elismerésben, pénzjutalomban nem részesíthetõ,

d) a 42. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem vezényelhetõ,

e) miniszteri rendelet a 140. § (2) bekezdés g) illetve k) pontja szerinti juttatásokra való jogosultságát korlátozhatja

vagy kizárhatja, és

f) miniszteri rendelet a 42. § (2) bekezdés f) pontja szerinti vezénylését és annak meghosszabbítását a külföldi

szolgálat jellegére tekintettel kizárhatja.
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(2) Az állomány tagja fenyítés hatálya alatt áll a fenyítés végrehajtásának befejezéséig, és azt követõen

a) feddés esetén 2 hónapig,

b) megrovás esetén 4 hónapig,

c) szigorú megrovás vagy beosztási illetmény csökkentése esetén 8 hónapig,

d) kötelezõ várakozási idõ meghosszabbítása esetén 1 évig,

e) szolgálati viszony megszüntetése vagy lefokozás esetén 5 évig.

(3) Az állomány tagja fenyítés hatálya alatt áll a 155. § szerinti felfüggesztés idõtartama alatt is.

(4) Az állomány fenyített tagja mentesül a fenyítés hatálya alól, ha a (2) vagy (3) bekezdés szerinti idõtartam eltelt.

(5) A (2) bekezdés a)–d) pontja és a (3) bekezdés szerinti idõtartam eltelte elõtt a munkáltatói jogkör gyakorlójó

mentesítheti az állomány fenyített tagját, ha a fenyítés jogerõs kiszabását követõen átlagon felüli teljesítményt

nyújtott, vagy példamutató magatartást tanúsított, feltéve, hogy a (2) bekezdés a)–d) pontja vagy a (3) bekezdés

szerinti idõtartamnak legalább a fele eltelt. A mentesítés tényét határozatba kell foglalni.

(6) A 147. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja szerinti fenyítés esetén a (2) bekezdés e) pontja szerinti idõtartam letelte elõtt

a mentesítés kizárt.

88. A feljelentési és az áttételi kötelezettség

157. § (1) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló a fegyelmi eljárás során megállapítja, hogy az eljárás alapjául szolgáló

kötelezettségszegés bûncselekmény, a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerrõl szóló törvény (a továbbiakban: Szabálysértési tv.) szerint fegyelmi eljárásban el nem bírálható

szabálysértés vagy szabályszegés megállapítására alkalmas, köteles feljelentést tenni.

(2) A fegyelmi eljárás keretében elbírálható szabálysértés, vagy bûncselekmény esetén, ha az állomány tagjának szolgálati

viszonya a fegyelmi eljárás jogerõs befejezése elõtt megszûnt, de az elévülés még nem következett be, az ügyet

haladéktalanul át kell tenni az elbírálásra hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatósághoz.

89. A szabályszegésekhez kapcsolódó rendelkezések

158. § Ha az állomány tagjával szemben az általa szolgálati helyen, vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett, a közúti

közlekedésrõl szóló törvény hatálya alá tartozó, közigazgatási bírsággal sújtandó közúti közlekedési szabályszegés

miatt pénzbírság kerül kiszabásra, az állomány tagja köteles errõl a munkáltatói jogkört gyakorlónak jelentést tenni.

90. A fegyelmi eljárásban elbírálható szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések

159. § (1) A fegyelmi eljárásban elbírálható szabálysértésekre a fegyelmi eljárás szabályait a (2)–(6) bekezdésben foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Nem fenyíthetõ az állomány tagja a Btk. 15. § f) pontja esetén sem.

(3) Az elévülés idõtartamát a Szabálysértési tv. határozza meg.

(4) Fenyítésként határozatban pénzbírság is kiszabható. A pénzbírság mértéke nem haladhatja meg a Szabálysértési

tv.-ben meghatározott legmagasabb összeget. A pénzbírság végrehajtása legfeljebb 1 év próbaidõre felfüggeszthetõ.

A pénzbírság végrehajtásáig, és azt követõ 1 év idõtartamban az állomány tagja fenyítés hatálya alatt áll.

(5) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján a tényállás és a felelõsség kétséget kizáróan megállapítható, vagy az állomány

tagja a szabálysértést beismerte, a 149. § szerinti egyszerûsített eljárás szabályai alkalmazhatóak azzal, hogy

fenyítésként a (4) bekezdés szerinti fenyítés szabható ki.

(6) Nem alkalmazható a 146. § (2) és (3) bekezdése.

91. A fegyelmi eljárásban elbírálható katonai vétségre vonatkozó külön rendelkezések

160. § (1) Ha a katonai vétség miatt a büntetõeljárásról szóló törvény szerint a büntetés célja fenyítéssel is elérhetõ, a fegyelmi

eljárást a (2)–(4) bekezdés szerinti eltérésekkel kell lefolytatni.

(2) Bûncselekményt megvalósító fegyelemsértés esetén nem indítható eljárás, ha az a Btk. szerint elévült, vagy ha az

állomány tagjának büntetõeljárásba gyanúsítottkénti bevonásáról történõ munkáltatói tudomásszerzést követõen

3 hónap eltelt.
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(3) Fenyítésként határozatban a 147. § (1) bekezdés szerinti fenyítés vagy pénzbüntetés szabható ki. A pénzbüntetés

legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege kétszázezer forint. A pénzbüntetés végrehajtása

legfeljebb 1 év próbaidõre felfüggeszthetõ. A pénzbüntetés végrehajtásáig, és azt követõ 1 év idõtartamban az

állomány tagja fenyítés hatálya alatt áll.

(4) Nem alkalmazható a 146. § (2) és (3) bekezdése, a 148. § (2)–(5) bekezdése, a 149. §, továbbá a 153. § f) pontja.

92. A büntetõeljáráshoz kapcsolódó rendelkezések

161. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány tagját szolgálati beosztásából határozattal felfüggeszti, ha az állomány

tagja ellen büntetõeljárás indul, és a terhére rótt bûncselekmény a Honvédség tekintélyét, mûködésébe vetett

közbizalmat súlyosan sérti vagy veszélyezteti, vagy a szolgálattól való távol tartása indokolt.

(2) A szolgálati beosztásból történõ felfüggesztés legfeljebb az elsõ fokú bírósági határozat kihirdetéséig, a Btk. 135. §-a

szerinti katonai büntetés kiszabása esetén az eljárás jogerõs befejezéséig tart.

(3) Az állomány szolgálati beosztásból felfüggesztett tagjára a 152. § (2) bekezdését alkalmazni kell.

93. A katonai szolgálatra való méltatlanság

162. § (1) A katonai szolgálatra méltatlan az,

a) akit jogerõsen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, kivéve, ha a Btk. 132. § (1) bekezdése szerint

szabadságvesztés büntetését tölti,

b) akit a bíróság jogerõsen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, és elõzetesen nem mentesített a büntetett

elõélethez fûzõdõ hátrányok alól, vagy

c) aki magatartásával a Honvédség iránti közbizalom fenntartását súlyosan veszélyezteti, és emiatt nem várható el,

hogy a Honvédség a szolgálati viszonyát fenntartsa.

(2) A miniszter az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a méltatlanság megállapításától eltekinthet, ha a szabadságvesztés

mértéke az 1 évet nem haladja meg, és a büntetõeljárásban megállapított tények alapján az állomány tagja által

elkövetett cselekmény a Honvédség iránti közbizalom fenntartását nem veszélyezteti.

163. § (1) A 162. § (1) bekezdés c) pontja szerinti méltatlanság megállapítására a fegyelmi eljárás szabályait

a (2)–(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló

a) határozatban méltatlansági eljárást rendel el, ha a tudomására jutott tények alapján megalapozottan

feltételezhetõ, hogy az állomány tagja által elkövetett cselekmény alkalmas lehet a 162. § (1) bekezdés c) pontján

alapuló méltatlanság megállapítására, vagy

b) a tudomására jutott tények alapján külön eljárás nélkül állapítja meg a méltatlanságot, ha ehhez az állomány tagja

írásban hozzájárul.

(3) Tettenérés vagy írásbeli beismerés esetén a 151. § (1) bekezdése nem alkalmazható. A méltatlansági eljárás

felfüggesztésérõl vagy az eljárás folytatásáról a méltatlansági bizottság üléséig a munkáltatói jogkört gyakorló, azt

követõen a méltatlansági bizottság dönt.

(4) Meg kell szüntetni a méltatlansági eljárást akkor is, ha az eljárás alapjául szolgáló cselekmény nem eredményezi

a Honvédség mûködéséhez szükséges közbizalom súlyos veszélyeztetését.

(5) A méltatlanságot megállapító határozat ellen az állomány tagja fellebbezést nyújthat be. A méltatlansági eljárás során

hozott jognyilatkozatok csak a méltatlanságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezésben sérelmezhetõk.

A fellebbezés benyújtásának a szolgálati viszony megszûnésére nincs halasztó hatálya.

(6) Az (5) bekezdéstõl eltérõen a tábornok méltatlanságának megállapítására a 187. §-t kell alkalmazni.

(7) A méltatlanság megállapítása esetén az állomány tagja egyenruha-viselésre nem jogosult, rendfokozatát nem

használhatja.

(8) Nem alkalmazható a 145. § (1) bekezdése, a 147–150. §, a 152. § (3) bekezdés b) pontja, és (4) bekezdése, a 153. § f) és

g) pontja, továbbá a 154–156. §. A 145. § (3) bekezdésének alkalmazása során miniszteri rendelet a méltatlansági

eljárásra eltérõ szabályokat állapíthat meg.
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XIV. FEJEZET

KÁRTÉRÍTÉSI FELELÕSSÉG

94. Az állomány tagjának kártérítési felelõssége

164. § (1) Ha az állomány tagja nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, a szolgálati viszonyából eredõ

kötelezettségének megszegésével okozott kárért kártérítési felelõsséggel tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását, a kár bekövetkeztét és mértékét, valamint az okozati összefüggést

a Honvédségnek kell bizonyítania.

165. § (1) A kártérítés mértéke a károkozó 2 havi alapilletményét, vezetõi pótlékra jogosító beosztásban lévõ károkozó esetén

4 havi alapilletményét nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a károkozó 4 havi, vezetõi pótlékra jogosító beosztásban levõ károkozó 6 havi

alapilletménye erejéig felel, ha a kárt

a) a Honvédség gazdálkodására, személyügyi tevékenységére, az illetmény-besorolásra, az anyagi-technikai

eszközök kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével,

b) az ellenõrzési kötelezettsége elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével, vagy

c) hatósági jogkör gyakorlása során a jogszabályok megsértésével

okozta.

(3) A (2) bekezdés szerint felel a parancsot vagy az utasítást adó azért a kárért, amely a Hvt. 51. § (2) bekezdésével

összefüggésben keletkezett.

(4) Az (1)–(3) bekezdéstõl eltérõen szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a károkozó a teljes kárt köteles

megtéríteni.

(5) Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelyet a Honvédség vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy

a Honvédség kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

(6) A Honvédség vétkes magatartásának kell tekinteni különösen, ha a kár az állomány tagjának elõzetes

figyelemfelhívása ellenére a Hvt. 51. § (2) bekezdése szerinti parancs vagy utasítás végrehajtásából keletkezett.

166. § (1) Az állomány tagja vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási

kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan õrizetben tart,

kizárólagosan használ vagy kezel.

(2) Mentesül az állomány tagja a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külsõ ok idézte elõ, vagy

a Honvédség a biztonságos õrzés feltételeit nem biztosította.

(3) Az állomány tagját az (1) bekezdés szerinti teljes anyagi felelõsség csak akkor terheli, ha a dolgot jegyzék vagy

elismervény alapján aláírásával igazoltan vette át. A dolognak az állomány több tagja részére megõrzés céljából

történõ átadásánál a jegyzéket vagy elismervényt valamennyi átvevõnek alá kell írnia. Az állomány tagja

meghatalmazhatja az átvevõt, hogy a dolgot helyette és nevében átvegye.

(4) A pénztárost, a pénzkezelõt vagy az értékkezelõt a (3) bekezdés szerinti jegyzék vagy elismervény nélkül is terheli

a felelõsség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.

(5) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, a kár bekövetkeztét és mértékét a Honvédségnek kell

bizonyítania.

(6) Ha a megõrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kár, az állomány tagja mentesül a felelõsség

alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

167. § (1) Ha a kárt többen együttesen okozták, a kárért

a) vétkességük arányában,

b) ha az a) pont szerint nem állapítható meg, közrehatásuk arányában

c) ha az a) és a b) pont szerint nem állapítható meg, egyenlõ arányban

felelnek.

(2) Ha a kárt többen szándékosan okozták, a felelõsségük egyetemleges.

168. § (1) A károkozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig ez nem lehetséges, vagy a Honvédség azt alapos okból

nem kívánja, köteles a Honvédség vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni.
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(2) Kártérítés címén a károkozó körülmény folytán a Honvédség vagyonában beállott értékcsökkenést és az elmaradt

vagyoni elõnyt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget kell megtéríteni, amely a Honvédséget ért vagyoni és nem

vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.

(3) A kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való megtérítését indokolják.

(4) A kár összegének meghatározásánál

a) a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást, és a kijavítás ellenére még fennmaradó esetleges

értékcsökkenés mértékét,

b) ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná vált, vagy, ha nincs meg, a károkozás idõpontjában érvényes

fogyasztói árat kell

– az avulásra is tekintettel – figyelembe venni.

95. Az állomány tagját terhelõ kártérítési felelõsség megállapítása

169. § (1) A kártérítési felelõsséget a munkáltatói jogkört gyakorló kártérítési eljárásban vagy egyszerûsített eljárásban

kötelezvénnyel állapítja meg.

(2) Egyszerûsített eljárásnak akkor van helye, ha az állomány tagja a kár okozását, a kártérítés jogalapját és mértékét

elismeri, és a kár nem haladja meg az illetményalap összegének háromszorosát. A kötelezvény kártérítési felelõsséget

jogerõsen megállapító határozatnak minõsül.

(3) A kártérítési eljárás és az egyszerûsített eljárás rendjét, a kártérítés utólagos mérsékelésére, végrehajtásának

elhalasztására, és a részletfizetés engedélyezésére vonatkozó szabályokat miniszteri rendelet határozza meg.

96. A kár leírása és törlése

170 . § (1) Leírással kell rendezni

a) a tényleges kár és a kiszabott kártérítés összegének különbözetét,

b) a kárt, ha a kártérítési eljárás azért nem volt lefolytatható, mert a károkozó ismeretlen, vagy az eljárás lefolytatását

miniszteri rendelet kizárja,

c) a kárt, ha a kártérítési eljárást a munkáltatói jogkört gyakorló a miniszteri rendelet szerint megszüntette.

(2) A kiszabott és behajthatatlan kártérítési összeget törléssel kell rendezni.

(3) A kár leírására és a törlésére vonatkozó munkáltatói jogköröket miniszteri rendelet a vezetési szintektõl és a kár

összegétõl függõen differenciáltan szabályozza.

97. Felelõsség a leltárhiányért

171. § (1) A leltárhiány a kezelésre szabályszerûen átadott és átvett anyagban, áruban (a továbbiakban: leltári készletben)

ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenéssel és a kezeléssel járó veszteség mértékét

meghaladó hiány. Azon anyagok körét, amelyek után természetes mennyiségi csökkenés, kezeléssel járó veszteség

nem számolható el, valamint a csökkenés és a veszteség alsó és felsõ határát a munkáltatói jogkört gyakorló határozza

meg. Egy leltári idõszakra a természetes mennyiségi csökkenés, és a kezeléssel járó veszteség változó mértékben is

megállapítható. A leltárhiányért fennálló felelõsségre a 164–170. §-t a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell

alkalmazni.

(2) Az állomány tagja vétkességére való tekintet nélkül felel a leltárhiányért, ha

a) kinevezési okmánya szerint munkaköri feladata a leltári készlet kezelése,

b) kinevezési okmánya mellékletét képezõ munkaköri leírása tartalmazza a leltárhiányért való felelõsség

megnevezését és mértékét, valamint a leltári készletnek azt a körét, amelyért felelõsséggel tartozik,

c) a leltári készlet szabályszerû átadása és átvétele megtörtént, és

d) a leltárhiányt leltározási szabályzatban meghatározott leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári

készletet érintõ leltárfelvétel során állapítják meg.

(3) Leltárfelelõsségi megállapodás köthetõ az állomány azon tagjával, akinek nem munkaköri feladata a leltári készlet

kezelése. Az állomány leltárfelelõsségi megállapodást kötött tagja vétkességére való tekintet nélkül felel

a leltárhiányért, ha

a) a leltárfelelõsségi megállapodás tartalmazza a leltárhiányért való felelõsség megnevezését és mértékét, valamint

a leltári készletnek azt a körét, amelyért felelõsséggel tartozik, és

b) fennállnak a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti körülmények.
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(4) Az állomány tagja a teljes leltárhiányért felel, ha a leltári készletet állandóan egyedül kezeli. E körülményt a kinevezési

okmány mellékletét képezõ munkaköri leírásban és a leltárfelelõsségi megállapodásban rögzíteni kell.

(5) A (4) bekezdés hiányában a kinevezés, illetve leltárfelelõsségi megállapodás alapján leltári készletet kezelõk

a leltárhiányért alapilletményük arányában felelnek.

(6) A leltárhiánnyal összefüggõ kártérítési igény érvényesítésére, valamint a leltárhiányért fennálló felelõsség helyébe

lépõ általános szabályok szerinti kártérítési felelõsség megállapítására irányadó határidõket miniszteri rendelet

határozza meg.

98. A Honvédség kártérítési felelõssége

172. § (1) A Honvédség vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel azért a kárért, amely az állomány tagjának a szolgálati

viszonyával összefüggésben keletkezett.

(2) Mentesül a Honvédség a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a mûködési körén kívül esõ elháríthatatlan ok vagy

kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

(3) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet az állomány tagjának vétkes magatartása idézett elõ, vagy amely

abból származott, hogy az állomány tagja a kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

(4) A Honvédséggel szembeni kárigény érvényesítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazása során az állomány tagján

túl károsultnak minõsül az állomány tagját ért kár miatt kárigényt érvényesítõ közeli hozzátartozó is.

(5) Az állomány tagjának kell bizonyítania, hogy a kár a szolgálati viszonnyal okozati összefüggésben keletkezett.

A szolgálati viszony körébe tartoznak különösen a Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ magatartásból,

a használt anyag, felszerelés, berendezés és energia tulajdonságából, állapotából, mozgásából és mûködésébõl eredõ

okok. Ha az állomány tagja a tevékenységét rendeltetésszerûen a szolgálati helyen kívül is ellátja, az e körben történt

károsodásának okát mûködési körön belül esõnek kell tekinteni.

(6) A Honvédség az (1) bekezdés szerint felel az állomány tagja által a szolgálati helyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban

bekövetkezett károkért. A munkáltatói jogkört gyakorló elõírhatja a szolgálati helyre bevitt dolgok megõrzõben való

elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz vagy a szolgálatteljesítéshez nem szükséges dolgok csak

a munkáltatói jogkört gyakorló engedélyével vihetõk be a honvédségi szervezethez. E szabályok megsértése esetén

a Honvédség a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel.

(7) A Honvédség az (1) bekezdés szerint felel a kárért,

a) ha az olyan betegség következménye, amely a szolgálat teljesítésével összefüggésben keletkezett, vagy

a szolgálat sajátosságaival összefüggésben súlyosbodott, vagy

b) ha az olyan baleset következménye, amely a szolgálat teljesítésével összefüggésben következett be.

(8) A (7) bekezdéstõl eltérõen a Honvédség vétkessége esetén felel a kárért, ha

a) a (7) bekezdésen kívüli egyéb megbetegedés folytán keletkezett,

b) az igazgatási, a személyügyi, a szervezési és a belsõ szabályozási tevékenység következménye, vagy

c) az állomány tagjának nem kötelezõen elrendelt sporttevékenységébõl származik.

173. § (1) A Honvédség a 172. § (1) bekezdése szerint köteles megtéríteni az állomány tagjának

a) elmaradt jövedelmét,

b) dologi és nem vagyoni kárát, valamint

c) a sérelemmel, és ennek elhárításával összefüggésben felmerült indokolt költségeit.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának megállapításánál figyelembe kell venni

a) a szolgálati viszony körében az elmaradt illetményt és azon rendszeres juttatások pénzbeli értékét, amelyekre az

állomány tagja a szolgálati viszony alapján az illetményén felül jogosult, feltéve, ha azokat a károkozás

bekövetkezését megelõzõen rendszeresen igénybe vette,

b) a szolgálati viszonyon kívül elmaradt jövedelemként a sérelem folytán elmaradt egyéb rendszeres, jogszerûen

megszerzett jövedelmet,

c) azt a jövõbeni változást, amelynek meghatározott idõpontban való bekövetkezésével elõre számolni lehet.

(3) A természetbeni juttatások értékét, valamint a dologi kár összegét a kártérítés megállapításakor irányadó fogyasztói ár

alapján kell meghatározni. A dologi kár összegét az avulás figyelembevételével kell kiszámítani. Ha a dologban okozott

kár az érték csökkenése nélkül kijavítható, kárként a javítási költséget kell figyelembe venni. Ha a károsult dolog jellege

lehetõvé teszi, a Honvédség a kárt természetben téríti meg.
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(4) Meg kell téríteni azt a kárt is, amelyet az állomány tagja a sérelembõl eredõ jelentõs fogyatékossága ellenére,

rendkívüli munkateljesítménnyel hárított el.

(5) Nem kell megtéríteni az olyan szolgáltatások értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak szolgálatteljesítés esetén

járnak, így különösen az élelmezés, a munka- és védõruha-ellátás, továbbá a költségtérítés címén járó összeget.

174. § (1) A Honvédség köteles megtéríteni az állomány tagja közeli hozzátartozójának a károkozással összefüggésben

felmerült kárát és indokolt költségeit is.

(2) Ha a károkozással összefüggésben az állomány tagja meghalt, eltartott hozzátartozója az (1) bekezdésben foglaltakon

túlmenõen olyan összegû tartást pótló kártérítést is igényelhet, amely szükségleteinek a sérelem elõtti színvonalon

való kielégítését biztosítja, figyelembe véve a tényleges, és az elvárhatóan elérhetõ jövedelmét is.

175. § (1) A kártérítés összegének kiszámításánál a kár összegébõl le kell vonni

a) a társadalombiztosítás vagy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott ellátást, és

b) azt a pénzösszeget,

ba) amelyet a károsult a munkaereje hasznosításával megkeresett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan

megkereshetett volna,

bb) amelyhez a károsult a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott,

bc) amelyhez a károsult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá, és

bd) amelyhez a károsult a Honvédség által, a javára megkötött biztosítás révén jut.

(2) Kártérítésként járadékot is meg lehet állapítani. Rendszerint járadékot kell megállapítani akkor, ha a kártérítés

a károsult vagy a vele szemben tartásra jogosult közeli hozzátartozója tartását, vagy tartásának kiegészítését hivatott

szolgálni.

(3) Ha a kárnak vagy egy részének mértéke pontosan nem számítható ki, a Honvédség olyan összegû általános kártérítés

megfizetésére köteles, amely a károsult teljes anyagi kárpótlására alkalmas. Általános kártérítés járadékként is

megállapítható.

176. § (1) Az elévülés szempontjából önállónak kell tekinteni

a) az illetmény és a betegség idejére járó távolléti díj,

b) az illetmény és a sérelem folytán csökkent kereset, valamint

c) az illetmény és a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rokkantsági ellátás vagy a rehabilitációs

ellátás

különbözetének megtérítése iránti igényt.

(2) Ha a sérelemmel összefüggésben több és egymástól eltérõ idõpontban esedékes újabb elkülönülõ kárigény

származik, ezek elévülési idejét egymástól függetlenül, az egyes igények esedékessé válásától kezdõdõen,

külön-külön kell számítani.

(3) Az elévülési idõ az (1) bekezdésben foglalt megkülönböztetéssel

a) a betegség idejére járó távolléti díj elsõ fizetésének napjától,

b) attól az idõponttól, amikor a sérelem folytán bekövetkezett munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás elsõ

ízben vezetett jövedelem-kiesésben megmutatkozó károsodásra,

c) a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rokkantsági ellátás vagy a rehabilitációs ellátás

folyósításának idõpontjától kezdõdik.

(4) Járadékigény 6 hónapnál régebbi idõre visszamenõleg csak akkor érvényesíthetõ, ha a jogosultat a követelés

érvényesítésében mulasztás nem terheli, és a Honvédség a 177. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségét

elmulasztotta. 3 évnél régebbi idõre visszamenõleg járadékigény nem érvényesíthetõ.

99. A Honvédség felelõsségének megállapítása

177. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló a károkozásról való tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül köteles a károsultat

felhívni kárigényének elõterjesztésére. A munkáltatói jogkört gyakorló a kárigény bejelentésétõl számított 15 napon

belül írásban tájékoztatást nyújt a károsultnak az eljáró honvédségi szervezetrõl és az eljárás módjáról.

(2) A kártérítési eljárás rendjét, a kártérítésre irányuló igény elbírálására jogosult honvédségi szervezetet, a szolgálati

betegségek körét a miniszter rendeletben határozza meg.
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(3) Ha a kártérítés megállapítását követõen a károsult körülményeiben lényeges változás következik be, a megállapított

kártérítés módosítását a károsult vagy a miniszter által rendeletben kijelölt honvédségi szervezet is kezdeményezheti.

(4) A Honvédség az állomány kártérítésre jogosult tagjától, vagy annak közeli hozzátartozójától a munkavégzésbõl

származó jövedelmérõl, jövedelmi viszonyairól évente igazolást kérhet.

178. § A hadkötelezettség alapján teljesített szolgálattal összefüggõ balesetekkel, a hadkötelezettség alapján teljesített

szolgálattal összefüggésben kialakult, vagy súlyosbodott betegségekkel kapcsolatos kárigények elbírálása során

a 13. §-t, a 172–177.§-t és a 182–186. §-t megfelelõen alkalmazni kell.

XV. FEJEZET

KÉRELEM ÉS JOGORVOSLATOK

100. A kérelem

179. § (1) Az állomány tagja a szolgálati viszonnyal összefüggõ ügyekben írásban – szolgálati út betartásával – a munkáltatói

jogkört gyakorlóhoz kérelmet terjeszthet elõ.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló az (1) bekezdés alapján a kérelem kézhezvételét követõ 30 napon belül intézkedni

köteles, melyrõl a kérelmezõt 15 napon belül tájékoztatja.

101. A szolgálati panasz

180. § (1) Ha a törvény eltérõen nem rendelkezik, az állomány tagja a munkáltatói jogkört gyakorló jognyilatkozatával szemben

szolgálati panaszt terjeszthet elõ.

(2) A szolgálati panasz a jognyilatkozat közlésétõl számított 30 napon belül, de legfeljebb a meghozatalától számított

1 éves jogvesztõ határidõn belül nyújtható be – a szolgálati út betartásával – a jognyilatkozatot hozó munkáltatói

jogkört gyakorlóhoz. A jognyilatkozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorló

a) ha a szolgálati panasznak helyt ad, azt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül, indokolással ellátva elbírálja,

b) ha a szolgálati panaszt megalapozatlannak tartja, azt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül az ügy összes

iratával és az indokolással együtt felterjeszti a szolgálati panasz elbírálására jogosult munkáltatói jogkört

gyakorlóhoz, és errõl az állomány tagját írásban értesíti.

(3) Miniszteri rendelet eltérõ rendelkezése hiányában a szolgálati panasz elbírálására jogosult munkáltatói jogkört

gyakorló a szolgálati panaszt annak kézhezvételétõl számított 30 napon belül indokolt határozatban bírálja el, és

döntését az állomány tagjával írásban közli. A határidõ indokolt esetben, egy alkalommal, 30 nappal

meghosszabbítható.

181. § (1) Ha a szolgálati panasz elbírálásához olyan adat szükséges, amely nem áll a Honvédség rendelkezésére, akkor

a szolgálati panasz elbírálására jogosult munkáltatói jogkört gyakorló 15 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra

szólítja fel az állomány tagját. A határidõ indokolt esetben, egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható.

A hiánypótlás idõtartama az elintézési határidõbe nem számít bele. A szolgálati panaszt el kell utasítani, ha az állomány

tagja annak meghosszabbítását nem kérte, és a hiánypótlásra nyitva álló határidõ eredménytelenül telt el.

(2) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a szolgálati panasz jogerõs elbírálásáig a megtámadott jognyilatkozat nem

hajtható végre.

(3) A szolgálati panasz jogának gyakorlása nem korlátozható, az állomány tagját a szolgálati panasz megalapozatlansága

miatt hátrány nem érheti, kivéve, ha azzal szándékos fegyelemsértést, szabálysértést vagy bûncselekményt valósít

meg. A szolgálati panaszra vonatkozó szabályok nem érintik a más jogszabályban meghatározott panaszjog

gyakorlását.

102. A fellebbezés

182. § (1) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, az állomány tagja az elsõ fokú határozat ellen a közléstõl számított 15 napon

belül írásban fellebbezést nyújthat be. Fellebbezésnek kell tekinteni – elnevezésére tekintet nélkül – minden olyan

beadványt, amelyben az állomány tagja a munkáltatói jogkört gyakorló határozatát sérelmezi, vagy annak
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megváltoztatását kéri, kivéve, ha kérelme a határozat érdemi rendelkezését nem érintõ kijavításra vagy kiegészítésre

irányul.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen

a) a fegyelmi eljárás során hozott elsõ fokú határozat ellen a közléstõl számított 8 napon belül nyújtható be

fellebbezés,

b) az állomány tagja halálának a szolgálati kötelmekkel való összefüggése kérdésében hozott elsõ fokú határozat

ellen a közeli hozzátartozó nyújthat be fellebbezést.

(3) Nincs helye fellebbezésnek

a) a miniszter által hozott határozat ellen,

b) a fegyelmi eljárás során a 153. § f) pontja szerinti határozat ellen, ha a kifogás benyújtására nyitva álló határidõ

eredménytelenül eltelt.

(4) A fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosultnak címezve az elsõ fokú határozatot hozó munkáltatói jogkört

gyakorlóhoz kell benyújtani. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha azt az

állomány tagja határidõn belül nem a határozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorlóhoz nyújtja be azzal, hogy

a fellebbezést haladéktalanul át kell tenni a határozatot meghozóhoz.

183. § (1) A határozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorló a határozatot

a) kérelemre a név-, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén kijavítja, vagy kicseréli,

b) hivatalból vagy kérelemre kiegészíti, ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem határozott.

(2) A kijavítást és a kiegészítést a határozat eredeti példányára és kiadmányaira is fel kell jegyezni, és közölni kell az

állomány tagjával.

184. § (1) A határozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorló a fellebbezést 30 napon belül bírálja el. A határidõ egy alkalommal

30 nappal meghosszabbítható.

(2) Az elsõ fokú határozatot hozó a fellebbezés alapján

a) a fellebbezést az ügy irataival együtt felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosulthoz,

b) a határozatot módosítja, vagy

c) a határozatot visszavonja, és új határozatot hoz.

(3) A fellebbezés elbírálásáig az elsõ fokú határozat nem hajtható végre.

(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen a fellebbezésnek nincs halasztó hatálya a 152. § és a 163. § (5) bekezdés szerinti határozat

végrehajtására.

185. § (1) A fellebbezés elbírálására jogosult

a) az elsõ fokú határozatot helyben hagyja, és a fellebbezést elutasítja,

b) az elsõ fokú határozatot megváltoztathatja,

c) az elsõ fokú határozatot hatályon kívül helyezi, és az elsõ fokú határozatot hozót új eljárás lefolytatására utasítja

vagy

d) az elsõ fokú határozatot hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti másodfokú határozatnak tartalmaznia kell a hatályon kívül helyezés okát, továbbá

a megismételt eljárásra vonatkozó utasításokat.

(3) A fegyelmi eljárás során az (1) bekezdés b) pontja szerinti másodfokú határozatban a fenyítés mértéke nem

súlyosbítható.

(4) A fellebbezés elbírálására jogosult a másodfokú határozat egy példányát megküldi az elsõ fokú határozatot hozó

munkáltatói jogkört gyakorlónak és az állomány eljárás alá vont tagjának.

103. A bírósági út

186. § (1) Az állomány tagja 30 napos jogvesztõ határidõn belül keresettel közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha

a) a sérelmezett jognyilatkozattal összefüggésben a szolgálati panaszhoz vagy a fellebbezéshez való jogát

kimerítette,

b) a sérelmezett jognyilatkozattal kapcsolatban szolgálati panaszát vagy fellebbezését az arra jogosult határidõn

belül nem bírálta el,
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c) a sérelmezett munkáltatói döntést a miniszter hozta, vagy

d) a Honvédség által kibocsátott fizetési felszólítást sérelmesnek tartja.

(2) Az állomány eljárás alá vont tagja a kereset benyújtását és annak visszavonását haladéktalanul köteles jelenteni

a munkáltatói jogkört gyakorlónak.

(3) A Honvédség a kártérítési felelõsség megállapítása érdekében közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha az állomány

tagjának szolgálati viszonya a kártérítési eljárás jogerõs befejezése elõtt megszûnik.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a per alpereseként – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – azt a honvédségi

szervezetet kell megjelölni, amelyben az állomány keresetet elõterjesztõ tagja a jogvita alapját képezõ döntés vagy

mulasztás idõpontjában szolgálatát teljesítette.

187. § (1) A miniszter tábornokok szolgálati viszonyának megszûnésére, megszüntetésére, és a nyugállományú tábornok

egyenruha-viselési és rendfokozat-használati méltatlanságának megállapítására vonatkozó elõterjesztési javaslatát

haladéktalanul közölni kell a tábornokkal.

(2) A tábornok az elõterjesztési javaslattal szemben a kézbesítéstõl számított 30 napos jogvesztõ határidõn belül

bírósághoz fordulhat, melyet a miniszternek köteles írásban jelenteni. A kereset benyújtásától annak jogerõs

elbírálásáig a tábornokot rendelkezési állományba kell helyezni, és tartani.

(3) A kereset jogerõs elbírálásáig az elõterjesztési javaslat nem terjeszthetõ a köztársasági elnök elé.

104. A jogerõ és a végrehajthatóság

188. § (1) A jognyilatkozat jogerõs és végrehajtható, ha

a) az állomány tagja a jogorvoslati jogáról írásban lemond, a lemondás napján,

b) a jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõ a jogorvoslat érvényesítése nélkül telt el, a határidõ elteltét követõ

napon,

c) az állomány tagja a jogorvoslati kérelmét írásban visszavonta, a visszavonás napján, vagy

d) a bíróság a keresetet jogerõsen elbírálta, a jogerõ beállta napján.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontja esetén a jogerõre emelkedett határozatot hozó a jogerõt és a határozat

végrehajthatóságát a határozat eredeti példányára vezetett záradékkal tanúsítja, amelyben feltünteti a jogerõ és

a végrehajthatóság napját.

105. A szolgálati viszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

189. § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a Honvédség az állomány tagjának szolgálati viszonyát jogellenesen szüntette meg,

a szolgálati viszony megszüntetésérõl hozott határozatot az (5) vagy a (6) bekezdés szerint hatályon kívül helyezi, és

a (2) vagy a (3) bekezdés szerint rendelkezik az eredeti szolgálati beosztásban történõ továbbfoglalkoztatásról vagy

mellõzi azt.

(2) Az állomány tagja abban az esetben kérheti az eredeti szolgálati beosztásban történõ továbbfoglalkoztatását, ha

a) a megszüntetés a rendeltetésszerû joggyakorlás követelményébe, a felmentési védelembe ütközik, vagy

a Honvédség megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket,

b) a Honvédség a választott szakszervezeti tisztségviselõ szolgálati viszonyát a 29. § (1) bekezdésébe ütközõ módon

szüntette meg,

c) a fegyelmi felelõsség nem áll fenn, vagy annak megállapítása esetén a lefokozás és a szolgálati viszony

megszüntetése fegyelmi fenyítés nem áll arányban az elkövetett fegyelemsértés súlyával,

d) a méltatlanság nem áll fenn,

e) a szolgálati viszony megszüntetése az egyenlõ bánásmód követelményébe ütközött, vagy

f) az állomány tagja a szolgálati viszony közös megegyezéssel történõ megszüntetését vagy erre irányuló

jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.

(3) A Honvédség kérelmére a bíróság mellõzi az állomány tagjának eredeti szolgálati beosztásba történõ visszahelyezését,

feltéve, ha a továbbfoglalkoztatás a Honvédségtõl nem várható el, így különösen, ha

a) az állomány tagjának szolgálati beosztása megszûnt,

b) az állomány tagjának szolgálati beosztását betöltötték,

c) a honvédségi szervezetnél létszámcsökkentést hajtottak végre az ítélet jogerõssé válásáig, vagy

d) a honvédségi szervezetnél nincs betöltetlen megfelelõ szolgálati beosztás.
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(4) A szolgálati viszony (2) bekezdésben foglalt módon történõ jogellenes megszüntetése esetén meg kell téríteni az

állomány tagjának elmaradt illetményét és egyéb járandóságait, továbbá a szolgálati viszony jogellenes

megszüntetésével összefüggésben felmerült kárát is. Nem kell megtéríteni az illetménynek és az egyéb

járandóságnak, valamint a kárnak azt a részét, amely máshonnan megtérült vagy kellõ gondosság mellett

megtérülhetett volna. A kellõ gondosság elmulasztásának különösen azt kell tekinteni, ha az állomány tagja az állami

foglalkoztatási szervvel nem mûködik együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében, nem köt

álláskeresési megállapodást, vagy az e szerv által felajánlott – a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek

ellátásáról szóló jogszabályban foglalt feltételekre tekintettel – megfelelõ munkahelyet elutasítja. A bíróság a kellõ

gondosság elmulasztásának az elmaradt illetmény, egyéb járandóságok, és a kár megtérítésével kapcsolatos

következményét az eset összes körülményének mérlegelése alapján állapítja meg.

(5) Ha a szolgálati viszony (2) bekezdésben foglalt módon történõ jogellenes megszüntetése esetén az állomány tagja az

eredeti szolgálati beosztásba történõ visszahelyezést nem kéri vagy azt a bíróság mellõzi, a szolgálati viszony

a jogellenességet megállapító határozat jogerõre emelkedésének napján szûnik meg. Ekkor – a (4) bekezdésben

foglaltakon felül – a bíróság a Honvédséget – az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak

következményei súlyának mérlegelésével – az állomány tagja legalább 2, legfeljebb 12 havi illetményének megfelelõ

összeg megfizetésére kötelezi.

(6) Ha a szolgálati viszonyt nem a (2) bekezdésben foglalt módon szüntették meg jogellenesen, a szolgálati viszony

a megszüntetésrõl szóló jognyilatkozat szerinti idõpontban megszûnik, de az állomány tagja részére – az eset összes

körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése alapján – legalább 2,

legfeljebb 24 havi illetményének megfelelõ átalány-kártérítést kell fizetni.

(7) A bíróság a kártérítés mértékének megítélésekor figyelembe veszi, hogy az állomány tagja mennyiben tett eleget

a (4) bekezdésben foglalt kárenyhítési kötelezettségének.

190. § (1) Ha a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyát nem az e törvényben elõírtak szerint szünteti meg, köteles

a Honvédség részére a lemondási idõre járó illetményének megfelelõ összeget megfizetni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat megfelelõen kell alkalmazni akkor is, ha a szerzõdéses állomány tagja szünteti

meg szolgálati viszonyát jogellenesen. Ha azonban a vállalt szerzõdéses szolgálati viszonyból hátralévõ idõtartam

rövidebb 2 hónapnál, a Honvédség csak a hátralévõ idõre járó illetmény megfizetését követelheti.

(3) A Honvédség jogosult az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó kárának érvényesítésére is.

Ezek együttesen azonban nem haladhatják meg az állomány tagja 12 havi illetményének összegét.

(4) A Honvédség az (1)–(3) bekezdés alapján keletkezett igényeinek érvényesítésére az állomány tagja által okozott kár

megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók.

XVI. FEJEZET

A KNBSZ HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

106. Általános rendelkezések

191. § (1) A KNBSZ hivatásos állományú tagjára e törvény állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt

eltérésekkel, megfelelõen kell alkalmazni.

(2) Nem alkalmazható a 28. § (7) bekezdése, a 87. § (4) bekezdés b) pontja, és a 162–163. §.

107. A II. és a III. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

192. § (1) A hivatásos állomány tagja a nemzetbiztonsági érdek elsõdlegessége alapján teljesíti szolgálatát. A hivatásos állomány

tagjával szemben elvárás a kifogástalan életvitel.

(2) A hivatásos állomány tagja jognyilatkozatot csak személyesen tehet.

(3) A hivatásos állomány tagja

a) a gyülekezési jog alapján szervezett rendezvényen történõ megjelenési szándékát köteles a munkáltatói jogkört

gyakorlónak elõzetesen írásban bejelenteni, aki a részvételt megtilthatja,
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b) a külföldre utazásának tervezett idõpontját és útvonalát, az utazás célját és útitársait, a külföldi tartózkodási

helyét, a hazatérésének várható idõpontját az utazás megkezdését megelõzõen legalább 10 nappal a munkáltatói

jogkört gyakorlónak köteles írásban bejelenteni,

c) a b) ponttól eltérõen a NATO és az EU tagállamaiba utazást legkésõbb az utazás megkezdését megelõzõ napon

a munkáltatói jogkört gyakorlónak köteles írásban bejelenteni,

d) köteles a munkáltatói jogkört gyakorlónak írásban bejelenteni

da) a külföldi állampolgárral vagy külföldi állampolgársággal is rendelkezõ személlyel létesített, fenntartott

kapcsolatát,

db) a vele egy lakó-, vagy tartózkodási helyen együtt élõ személyek tekintetében beállott változást,

dc) hazai, és külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi számláját,

dd) egymillió forintot meghaladó forgalmi értékû ingatlan és ingóság megszerzését,

de) a szolgálaton kívüli tartózkodási helyét a munkáltatói jogkört gyakorló által elrendelt idõszakban és

df) a biztonsági helyzetét befolyásoló egyéb körülményeket, azok megváltozását.

(4) A (3) bekezdés b) és c) pontja esetén a munkáltatói jogkört gyakorló a külföldre utazást szolgálati vagy

nemzetbiztonsági érdekbõl korlátozhatja vagy megtilthatja. Rendkívül indokolt esetben a (3) bekezdés b) és c) pontja

szerinti határidõktõl el lehet térni.

(5) A 21. § (2) bekezdésén túl nem engedélyezhetõ a rendezvény, ha a KNBSZ iránti közbizalom megingatására alkalmas,

vagy a KNBSZ feladataival ellentétes célra irányul.

108. A IV. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

193. § (1) Szakszervezetet a KNBSZ hivatásos állományú tagjainak egyharmada alapító tagként létesíthet, és kizárólag az így

létrejött szakszervezetet illetik meg az e törvényben az érdekképviseleti szervezetek részére biztosított jogosultságok.

Az így létrejött szakszervezeten kívül más érdekképviseleti szervezet a KNBSZ-nél nem mûködhet, és más

érdekképviseleti szervezethez a hivatásos állomány tagja nem csatlakozhat, annak tagja nem lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakszervezet érdekképviseleti szövetséghez nem csatlakozhat.

(3) Ahol a IV. Fejezet

a) Honvédséget említ, azon a KNBSZ-t,

b) szolgálati feladatot említ, azon a nemzetbiztonsági feladatot,

c) szolgálati érdeket említ, azon a nemzetbiztonsági érdeket

is érteni kell.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szakszervezetet véleményezési jog illeti meg a KNBSZ költségvetésében elõirányzott jóléti

célú pénzeszközök felhasználásával és szociális juttatásokkal, a lakásgazdálkodással, az egészségügyi ellátással,

valamint a szolgálati és munkakörülményekkel összefüggõ tervek kialakításával kapcsolatban.

109. Az V., a VI. és a VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

194. § (1) A hivatásos állomány tagja beleegyezésével, vezényléssel teljesíthet szolgálatot a KNBSZ-nél. Ha a vezénylés szolgálati

viszony létesítésével jár, a szolgálati viszonyt létesíteni szándékozó személynek az e Fejezetben foglaltakon túl meg

kell felelnie a 31. § és a 33. § elõírásainak is. A kinevezési okmány tartalma a 36. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól

eltérhet. A pályázati eljárás sajátos rendjét a fõigazgató határozza meg.

(2) A szolgálatteljesítés feltétele a nemzetbiztonsági alkalmasság, a kifogástalan életvitel, valamint a poligráfos

vizsgálaton való részvétel vállalása.

(3) A poligráfos vizsgálatot a felvételi eljárás, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti belsõ biztonsági

és bûnmegelõzési feladatok végrehajtása, és a nemzetbiztonsági ellenõrzés végrehajtása során lehet elrendelni.

A poligráfos vizsgálat kérdései csak biztonsági kockázati tényezõkkel kapcsolatos adatkörökre terjedhetnek ki.

195. § (1) A KNBSZ-nél nem teljesíthet szolgálatot az,

a) aki büntetlen elõéletû, de a bíróság bûncselekmény elkövetése miatt büntetõjogi felelõsségét jogerõs ítéletben

megállapította,

aa) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, 5 évi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés

büntetés esetén a mentesítés beálltától számított 12 évig,
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ab) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, 5 évet el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés esetén

a mentesítés beálltától számított 10 évig,

ac) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett vagy részben felfüggesztett

szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 8 évig,

ad) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés

beálltától számított 5 évig,

ae) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés

beálltától számított 8 évig,

af) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén

a mentesítés beálltától számított 5 évig,

ag) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés

beálltától számított 3 évig,

b) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntetõ végzés

jogerõre emelkedésétõl számított 3 évig,

c) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidõ, annak meghosszabbítása esetén

a meghosszabbított próbaidõ elteltétõl számított 3 évig.

(2) Az (1) bekezdéstõl a munkáltatói jogkört gyakorló eltekinthet, ha az eljárásra kizárólag katonai bûncselekmény miatt

került sor, és az eljárás a szolgálati feladatok törvényes, befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti.

(3) Az életvitel nem kifogástalan, ha a hivatásos állomány tagja

a) nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, feltéve hogy a (2) bekezdés alkalmazására nem

került sor, vagy

b) a hivatásos állomány tagja nem alkalmas szolgálati feladatainak törvényes, befolyástól mentes ellátására.

(4) A munkáltatói jogkört gyakorló a (3) bekezdés szerinti körülmények ellenõrzését bármikor elrendelheti, ha

a tudomására jutott adatokból megalapozottan lehet következtetni a (3) bekezdés szerinti körülmények fennállására.

(5) A hivatásos állomány tagja köteles a 6. melléklet szerinti adatlapot kitölteni, ahhoz a saját, valamint a vele közös

háztartásban élõ felnõtt korú közeli hozzátartozójának a 7. melléklet szerinti nyilatkozatát csatolni, és az adatok

változását a munkáltatói jogkört gyakorlónak 8 napon belül bejelenteni.

(6) A hivatásos állomány tagját az ellenõrzés megkezdésérõl és befejezésérõl nem kell tájékoztatni, az ellenõrzés

eredményét azonban közölni kell vele.

(7) A (3) bekezdés b) pont alkalmazása során a munkáltatói jogkört gyakorló a hivatásos állomány tagjának szolgálaton

kívüli magatartását, a családi és a lakókörnyezeti kapcsolatait, a vagyoni és a jövedelmi viszonyait, valamint

a bûncselekményt elkövetõ vagy azzal gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsolatát mérlegelve dönt.

196. § (1) Fedõbeosztásban történõ foglalkoztatás érdekében a fõigazgató a miniszter egyetértésével hivatásos szolgálati

viszonyt létesíthet. Ebben az esetben legfeljebb 6 hónapig terjedõ próbaidõ köthetõ ki, továbbá a miniszter

a fõigazgató javaslatára nemzetbiztonsági érdekbõl a 40. § (2) bekezdésétõl eltérhet.

(2) A fõigazgató a hivatásos állomány tagját fedõbeosztásba áthelyezheti. A szolgálati feladatok befejezését követõen,

amennyiben a hivatásos állomány tagja részére a KNBSZ-nél más megfelelõ szolgálati beosztás nem biztosítható,

a hivatásos állomány tagja a 46. § (1) bekezdés f) pontja szerint rendelkezési állományba áthelyezhetõ. A hivatásos

állomány fedõbeosztást ellátó tagjának szolgálati viszonyát folyamatosnak kell tekinteni, elõmenetelére a speciális

beosztást betöltõkre vonatkozó rendfokozati elõmeneteli szabályok az irányadók.

(3) A hivatásos állomány tagja nemzetbiztonsági feladatait külsõ munkaviszonyt létesítve is elláthatja, továbbá külsõ

intézményeknél és szervezeteknél is teljesíthet szolgálatot. A szolgálatteljesítést a fõigazgató saját hatáskörben

szabályozza.

197. § (1) A vezénylés idõtartama alatt a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya – a 62. § (2) bekezdése és a 68. §

kivételével – kizárólag az érintett kérelmére vagy a KNBSZ fõigazgatójának javaslatára szüntethetõ meg.

(2) Meg kell szüntetni a hivatásos állomány tagjának vezénylését, ha nem felel meg a nemzetbiztonsági ellenõrzés vagy

a kifogástalan életvitel követelményének, valamint az ezekhez szükséges biztonsági, illetve hozzájáruló nyilatkozatot

határidõben nem tette meg.

(3) A fedõbeosztásban foglalkoztatott hivatásos állományú katonákra a fedõbeosztásuk alatt fennálló jogviszonyuk

megszûnése esetén a 76. § rendelkezéseit alkalmazni kell, amennyiben a megszûnést követõ naptári napon

áthelyezésre kerülnek kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyba.
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110. A VIII. és a IX. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

198. § (1) A 103. § (6) bekezdésétõl eltérõen a túlszolgálat naptári évenként legfeljebb 400 óra.

(2) Az ügyeleti- és a készenléti szolgálatok fajtáit, rendeltetésüket és mûködésüket a fõigazgató határozza meg.

111. A X. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

199. § (1) A fõigazgató, valamint helyettese illetményét a munkáltatói jogkört gyakorló határozza meg azzal, hogy az

illetményalap huszonötszörösét nem haladhatja meg. A fõigazgató közigazgatási államtitkári, helyettese helyettes

államtitkári vezetõi juttatásokra jogosult.

(2) Az illetménykiegészítés mértékére a 124. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés a) és b) pontja az irányadó.

(3) A hivatásos állomány tagjának

a) beosztási illetménye 25%-áig terjedõ titkosszolgálati pótlék, és

b) akciószolgálati pótlék

állapítható meg.

(4) A (3) bekezdés a) pont szerinti pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat és a hozzá kapcsolódó pótlék mértékét

a miniszter a KNBSZ állománytáblájában határozza meg. E pótlék a szolgálati idõpótlék számítása során nem vehetõ

figyelembe.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti pótlék mértéke óránként az illetményalap 0,5%-a.

(6) A kiemelt idegennyelv-tudási pótlékra jogosító további idegen-nyelveket a fõigazgató határozza meg.

XVII. FEJEZET

A KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTÕKRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

112. Általános rendelkezések

200. § A külföldi szolgálatot teljesítõkre a nemzetközi szerzõdéseket, a nemzetközi megállapodásokat, a nemzetközi

szervezet által kiadott szabályzatokat, a fogadó országnak a külföldi fegyveres erõk tagjaira is vonatkozó elõírásait, az

adott nemzetközi missziót mûködtetõ nemzetközi szervezet által kiadott Egységes Mûveleti Szabályokat, valamint

e törvény rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni.

113. A III. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

201. § (1) A 18. § szerint a külföldi szolgálatot teljesítõvel szemben a külföldi rendészeti feladatot ellátó személy is eljárhat.

(2) A külföldi szolgálatot teljesítõ a mûveleti területen köteles betartani a személyes biztonságának megóvása vagy

a halaszthatatlan szolgálati feladatok ellátása érdekében a magyar és a külföldi szolgálati elöljáró által hozott,

a szolgálati hely elhagyásának módjára és feltételeire vonatkozó korlátozó rendszabályokat.

(3) Az állomány nemzetközi feladat végrehajtására felajánlott alegységhez tartozó tagja a feladat teljesítését

engedélyezõ közjogi döntést és a készenlét elrendelését követõen a szolgálati helye szerinti települést, illetve

– amennyiben az nem esik egybe lakóhelyével – a lakóhelye szerinti települést csak a munkáltatói jogkört gyakorló

engedélyével hagyhatja el, és utazhat külföldre.

(4) Az állomány tagja választójogát külföldön a választási eljárásról szóló törvény szerint gyakorolhatja.

114. Az V. és a VI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

202. § (1) A 32. § (3) bekezdéstõl eltérõ rövidebb idõtartamra is létesíthetõ szerzõdéses szolgálati viszony nemzetközi

kötelezettség teljesítésébõl, vagy együttmûködésbõl eredõ szolgálati feladat végrehajtására, továbbá a tartós külföldi

szolgálat idõtartamára létesített szerzõdéses szolgálati viszonyra is.

(2) Nem köthetõ ki próbaidõ a nemzetközi kötelezettség teljesítésébõl, vagy együttmûködésbõl eredõ szolgálati feladat

végrehajtására kötött szerzõdés esetén.
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203. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány tagját külföldi szolgálat ellátására vezényli. A munkáltatói döntés formai

és tartalmi követelményeit, feltételeit miniszteri rendelet a külföldi szolgálat jellege, illetve idõtartama szerint

differenciáltan határozza meg.

(2) Az állomány NKE-hez vezényelt tagja oktatói, tudományos ismeretei fejlesztése érdekében külföldi szolgálatra

vezényelhetõ. Az NKE a külföldi szolgálat ellentételezését saját költségvetése terhére kiegészítheti.

(3) A külföldi szolgálatra történõ kiválasztási eljárás során az önkéntesen jelentkezõket elõnyben kell részesíteni.

204. § (1) A vezénylés a külföldi szolgálati kötelezettség teljesítésének idõtartamára szól.

(2) Az állomány tagja – a külföldön történõ alkalmazás kivételével – 24 hónapon belül külföldi szolgálatra – több egymást

követõ vezénylés esetén összességében is – legfeljebb 12 hónapra vezényelhetõ. Az egymást követõ vezénylések

között legalább 2 hónapnak el kell telnie, kivéve, ha az ismételt vezénylésre az állomány tagjának kérelmére kerül sor.

(3) Az 1 évet meg nem haladó külföldi szolgálatra vezénylés idõtartama az 1 év elteltét követõen – az állomány tagjának

rendelkezési állományba helyezése nélkül – egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal szolgálati érdekbõl

meghosszabbítható, ha a hazaérkezés, utazás, áthelyezés körülményei azt indokolttá teszik.

(4) A tartós külföldi szolgálat, valamint – idõtartamától függetlenül – a békefenntartásban való részvétel esetén

a kiutazást megelõzõen a munkáltatói jogkört gyakorló írásban tájékoztatást nyújt a külföldi szolgálatot teljesítõnek

a külföldi szolgálattal együtt járó sajátos kötelezettségekrõl, és kapcsolódó juttatásokról, továbbá ezek teljesítéséhez

és igénybevételéhez kapcsolódó feltételekrõl. A tájékoztatás tárgyköreit és módját miniszteri rendelet határozza meg.

(5) A külföldi szolgálatra vezénylést a munkáltatói jogkört gyakorló bármikor írásban megszüntetheti. Ha a vezénylés

megszüntetésének oka a külföldi szolgálatot teljesítõnek nem felróható, a külföldi szolgálatra vezénylés soron kívüli

megszüntetéséhez közvetlenül kapcsolódó, számlával igazolt költségei megtérítésére jogosult. Ezen túl

kártalanításnak nincs helye.

115. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

205. § (1) A hivatásos állomány külföldi szolgálatot teljesítõ tagja szolgálati viszonyáról a mûveleti területen végzett külföldi

szolgálat ideje alatt nem mondhat le.

(2) Ha a szerzõdéses állomány tagjának vállalt szolgálati ideje a külföldi szolgálatra vezénylés ideje alatt jár le, a kiutazását

megelõzõen a felek a szerzõdését legalább a külföldi szolgálat idejére módosítják.

(3) Ha a (2) bekezdés alkalmazására elõre nem látható körülmények miatt a kiutazást megelõzõen nem kerülhetett sor,

a szerzõdés a külföldi szolgálati kötelezettség teljesítését követõ 30. napig meghosszabbodik. E rendelkezés nem

alkalmazható akkor, ha munkáltatói jogkör gyakorlója a szerzõdés lejártakor a külföldi szolgálatot teljesítõ kérelmére,

különös méltánylást érdemlõ egyéni érdekre tekintettel a vezénylést megszünteti, és a szolgálati viszony 59. §

(1) bekezdés d) pontja szerinti megszûnését megállapítja.

116. A VIII. és a IX. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

206. § A külföldi szolgálatot teljesítõ térítésmentes járványvédelmi ellátásként védõoltás és egyéb vizsgálat, szükség esetén

a karantén-rendelkezés tûrésére köteles.

207. § (1) Külföldi szolgálat esetén

a) ha az állomány tagja hazai illetménye mellett más pénzbeli juttatásban is részesül, a külszolgálat idõtartamára

a 94–97. §-tól, a 100–102. §-tól, a 103. § (6) és (7) bekezdésétõl, a 104. §-tól, a 105–107. §-tól miniszteri rendeletben

el lehet térni,

b) a külföldi szolgálat jellegére tekintettel a 112–113. §-tól miniszteri rendeletben el lehet térni,

c) a 114. § (1) bekezdés szerinti a szolgálatteljesítési idõ-kedvezmény legkésõbb a külföldi szolgálat befejezését

követõ 30 napon belül jár, és

d) az állomány tagja 24 órás õr- és ügyeleti szolgálat után 1 nap pihenõidõre jogosult, készenléti szolgálat után sem

pihenõidõre, sem szabadnapra nem jogosult.

(2) Nem minõsül túlszolgálatnak a külföldi szolgálatot teljesítõ más ország területén eltöltött heti tevékenységének 40 óra

idõtartamot meghaladó része, ha a külföldi szolgálatot teljesítõ hazai illetménye mellett más pénzbeli juttatásban

részesül.
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(3) Ha munkaszüneti napon az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõ más ország területén legalább 8 órában teljesít

szolgálatot, 1 nap szabadnapra jogosult.

(4) Az állomány tagja által külföldi szolgálat ideje alatt igénybe vett Egységes Mûveleti Szabályok szerinti mûveleti

szabadnapot a 109. § (1)–(4) bekezdés, és a 110. § szerinti szabadság külföldi szolgálat idejével idõarányos részébe be

kell számítani. Az Egységes Mûveleti Szabályok szerinti mûveleti szabadnap külföldi szolgálat ideje alatt igénybe nem

vett része a vezénylés megszûnését, megszüntetését követõen nem adható ki.

117. Az XI., a XX. és a XXI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

208. § (1) Miniszteri rendeletben meghatározott esetekben és feltételekkel az állomány tagja a külföldi szolgálattal együtt járó

többletköltségekhez való hozzájárulás céljából, a külföldi szolgálat idõtartamára, a szolgálatteljesítés körülményeitõl

– így különösen a fizikai és pszichikai igénybevételtõl, az éghajlati viszonyoktól, továbbá a biztonsági helyzettõl és

a veszélyesség mértékétõl – függõ összegû külszolgálati ellátmányra jogosult. Az állomáshelyen kialakult, a kiküldött

személyi biztonságát közvetlenül érintõ válsághelyzet esetén a miniszter a külszolgálati ellátmányon felül utasításban

eseti jelleggel, határozott idõtartamra külön pótlékot állapíthat meg.

(2) Miniszteri rendelet a külszolgálati ellátmány helyett az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõ tagjának

külföldi napidíjat állapíthat meg. Az önként vállalt ideiglenes külföldi szolgálat esetén az állomány tagja külföldi

napidíjáról elõzetesen írásban lemondhat.

(3) A miniszter rendeletben külföldi napidíj-kiegészítést állapíthat meg.

(4) A tartós külföldi szolgálatot teljesítõ részére a külföldi szolgálata idõtartama alatt megállapítható illetményelemek

körét és jogosultsági szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.

(5) Miniszteri rendeletben meghatározottak szerint megbízási díjra jogosult a külföldi szolgálatot teljesítõ, ha

megbízására külföldi szolgálat alatt eredeti beosztása mellett kerül sor.

(6) Az (1)–(4) bekezdés a hazai ösztöndíján felül a honvéd tisztjelöltre és a honvéd altiszt-jelöltre is irányadó. Ettõl eltérõen

a pályázati forrásból finanszírozott külföldi képzés esetén a honvéd tisztjelölt a hazai ösztöndíjára jogosult, továbbá

részére a kiküldõ a rendelkezésére álló pályázati forrás terhére további juttatásokat állapíthat meg.

118. A XIII. és a XIV. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

209. § (1) Fegyelmi eljárás keretében kell elbírálni az állomány tagja által

a) nemzetközi mûveletre vonatkozóan kiadott, az állomány tagjára is kötelezõ szabálynak a külföldi szolgálat ideje

alatt elkövetett megsértését, és

b) külföldi szolgálati ideje alatt külföldön elkövetett bármely szabálysértést, ha annak elbírálását nemzetközi

szerzõdés lehetõvé teszi.

(2) A külföldi szolgálat ideje alatt elkövetett fegyelemsértés esetén a fegyelmi eljárást elsõsorban a külföldi szolgálati

helyen kell lefolytatni. Ha a külföldi szolgálati helyén fegyelmi felelõsségre vonásra nincs lehetõség, az elévülés kezdõ

napja a külföldi szolgálat alatt elkövetett fegyelemsértés esetén a vezénylés megszûnésének napja.

(3) Ha megalapozottan feltételezhetõ, hogy a fegyelmi eljárás során a 147. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja szerinti fenyítés

kiszabására kerül sor, a fegyelemsértés súlyától és a külföldi szolgálatot teljesítõk szolgálati rendhez való viszonyától

függõen a munkáltatói jogkört gyakorló a fegyelmi fenyítés kiszabása mellett az eljárás alá vont személy külföldi

szolgálatra vezénylését soron kívüli megszünteti.

(4) Külföldi szolgálat ideje alatt elkövetett fegyelemsértés esetén fenyítésként pénzbírság is kiszabható, melynek

legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százezer forint lehet.

210. § Mentesül a kártérítési felelõsség alól az állomány tagja, ha a kárt a mûveleti területen történt szolgálatteljesítés során

adott mûveleti körülmények okozták, vagy a kár – mérlegelést lehetõvé nem tevõ – mûveleti szükség következménye.

119. A XVIII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

211. § (1) Az önkéntes tartalékos katona a szerzõdés megkötésekor a külföldi szolgálatteljesítést írásban kizárhatja. A kizárás

bármikor indokolás nélkül írásban visszavonható.

(2) A külföldi szolgálatteljesítés idõtartama a 216. § (3) és (4) bekezdésben meghatározott idõtartamon felül miniszteri

rendeletben meghatározott módon meghosszabbítható.
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XVIII. FEJEZET

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

120. Általános rendelkezések

212. § (1) Az önkéntes tartalékos katonára e törvény állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt

eltérésekkel, megfelelõen kell alkalmazni.

(2) Nem alkalmazható a 23. § (2) bekezdése, a 25. § (1) bekezdése, a 46–48. §, az 57. §, az 59. § (2) bekezdés b), c) és

e) pontja, a 61–67. §, a 68. § (1) bekezdés b), h) és n) pontja, a 69. §, a 71–74. §, a 76. §, a 81–86. §, a 87. § (2) bekezdése,

a 88–91. §, a 109–118. §, a 120. §, 123. §, a 125–128. §, a 132. §, a 134. §, a 137–138. §, és a 140. § (2) bekezdés a), c)–e),

g)–i) pontja.

(3) Az önkéntes tartalékos katona önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban teljesít katonai szolgálatot, amelyben

mindkét felet jogszabályban és a felek által kötött szerzõdésben meghatározott kötelezettségek terhelik, és

jogosultságok illetik meg.

(4) Az önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítésének minõsül a külföldi szolgálatteljesítés, valamint a 216. §

(3) és (4) bekezdése szerinti szolgálatteljesítés idõtartama.

121. Az V. és a VI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

213. § (1) Önkéntes mûveleti tartalékos szolgálati viszony határozott, míg az önkéntes védelmi tartalékos szolgálati viszony

határozatlan idõre létesíthetõ. Az önkéntes mûveleti tartalékos szolgálat a vállalt szolgálati idõ lejártával, miniszteri

rendeletben meghatározottak szerint, a szerzõdés módosításával meghosszabbítható.

(2) Ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére a hivatásos vagy a szerzõdéses szolgálati viszony

megszûnésével egyidejûleg kerül sor, az önkéntes tartalékos katona egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági

vizsgálatától el kell tekinteni, feltéve, hogy a hivatásos vagy a szerzõdéses szolgálati viszony nem az állomány tagjának

egészségi, vagy pszichikai állapota miatt került megszüntetésre.

214. § (1) Az önkéntes tartalékos katona szerzõdésében legalább 3, de legfeljebb 6 hónapig terjedõ próbaidõt kell kikötni. Nem

kell próbaidõt kikötni, ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére a hivatásos vagy a szerzõdéses

szolgálati viszony megszûnésével egyidejûleg kerül sor.

(2) Az önkéntes tartalékos katona honvéd esküt tesz.

(3) Az önkéntes tartalékos katona a rendelkezésre állás idõszakában is köteles bejelenteni a munkáltatói jogkör

gyakorlójának az országgyûlési képviselõi, az európai parlamenti képviselõi, a fõpolgármesteri, a polgármesteri, a helyi

önkormányzati képviselõi és a nemzetiségi önkormányzati képviselõi választáson jelöltként történt nyilvántartásba

vételét, a jelöltségtõl való visszalépését, a tisztségbe történt megválasztását, és annak elmaradását. A jelöltként

történõ nyilvántartásba vételtõl tényleges szolgálatteljesítésre nem hívható be, és a tisztségbe történt

megválasztásakor az önkéntes tartalékos szolgálati viszonya e törvény erejénél fogva megszûnik.

122. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

215. § (1) Megszûnik az önkéntes tartalékos szolgálati viszony akkor is, ha

a) az önkéntes védelmi tartalékos katona hivatásos, szerzõdéses vagy önkéntes mûveleti tartalékos szolgálati

viszonyt létesít,

b) az önkéntes mûveleti tartalékos katona hivatásos, szerzõdéses vagy önkéntes védelmi tartalékos szolgálati

viszonyt létesít,

c) az önkéntes tartalékos katona meghagyásban részesülõ munkakörbe kerül.

(2) Megszüntethetõ az önkéntes tartalékos szolgálati viszony bármelyik fél által tett egyoldalú jognyilatkozattal,

indokolás nélkül. Az egyoldalú megszüntetés esetén az önkéntes tartalékos szolgálati viszony a jognyilatkozat

közlését követõ legalább 3, legfeljebb 8 hónap elteltével szûnik meg. A felek ennél rövidebb idõpontban is

megállapodhatnak. E bekezdést a rendelkezésre állás idõszakában is alkalmazni kell.

(3) Ha az önkéntes tartalékos katona kezdeményezi a szerzõdés megszüntetését, részére az illetmény és a rendelkezésre

állási díj idõarányos részét ki kell fizetni.
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(4) Ha az önkéntes tartalékos katona szerzõdésének megszüntetésére közös megegyezéssel vagy a Honvédség

kezdeményezésére kerül sor, a megkezdett év után járó rendelkezésre állási díjat részére teljes összegben ki kell fizetni.

(5) Ha az önkéntes tartalékos katona szerzõdéses szolgálati viszonyt létesít, visszafizetési kötelezettség nem terheli.

123. A VIII., a IX. és a XII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

216. § (1) Az önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítését miniszteri rendeletben meghatározott módon és idõben

közölt behívóparancs vagy bevonulási parancs (a továbbiakban: elrendelõ okmány) rendeli el. Az elrendelõ okmány

tartalmi elemeit, valamint alkalmazási körét miniszteri rendelet határozza meg.

(2) A tényleges szolgálatteljesítésre történõ behívás tervezett idõpontját – a negyedév megjelölésével – a tárgyévet

megelõzõ év utolsó negyedévében a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni. A tényleges

szolgálatteljesítés elhalasztásának módját és feltételeit jogszabály határozza meg.

(3) Az önkéntes tartalékos katona beosztására történõ felkészítésre – katonai elõképzettsége szerint differenciáltan – elsõ

alkalommal legfeljebb 25 napra, ezt követõen a szerzõdésben foglalt idõtartamig évente legfeljebb 15 napra hívható

be. Ha az önkéntes tartalékos katona beosztásra történõ felkészítése az e bekezdésben foglalt idõtartamot meghaladó

szervezetszerû tanfolyamon történik, ez az önkéntes tartalékos katona beleegyezésével a tanfolyam elvégzéséhez

szükséges idõtartammal meghosszabbítható.

(4) A beosztására történõ felkészítésen kívül az önkéntes tartalékos katona 3 évente összesen legfeljebb 6 hónap

tényleges szolgálatteljesítésre behívható. Ez az idõtartam az önkéntes tartalékos katona beleegyezésével

meghosszabbítható.

217. § (1) Az önkéntes tartalékos katona meghatározott honvédségi szervezetben, vagy ennek állományából létrehozott

ideiglenes kötelékben, valamint egyéni beosztásban teljesíthet szolgálatot.

(2) Az önkéntes tartalékos katona elõmenetelére a szerzõdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az önkéntes tartalékos katona teljesítményértékelését a tényleges szolgálatteljesítés évében kell elkészíteni.

218. § (1) Az önkéntes tartalékos katona

a) szolgálatteljesítési ideje nem haladhatja meg a heti 60 órát,

b) pihenõideje nem lehet kevesebb 8 óra idõtartamnál, és

c) részére hetente legalább 1 pihenõnapot ki kell adni.

(2) Amennyiben a tényleges szolgálatteljesítés idõtartama az adott évben a 60 napot meghaladja, az önkéntes tartalékos

katona szabadságra jogosult. A szabadság mértéke évente a tényleges szolgálatteljesítés idõtartama szerint

idõarányosan 25 nap.

(3) A 108. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az önkéntes tartalékos katona részére a felkészítés idõszakában

legfeljebb 2 munkanap szolgálatmentességi idõ engedélyezhetõ.

(4) Az önkéntes tartalékos katonának a felgyógyulásig, vagy a végsõ fogyatékosság kialakulásáig, de legfeljebb évente

60 napig egészségügyi szabadság jár. Az egészségügyi szabadság nem haladhatja meg a tényleges szolgálatteljesítés

idõtartamát. Az egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj tekintetében az önkéntes tartalékos katona évente

a 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 30 nap tényleges szolgálatteljesítéssel idõarányos részére jogosult.

(5) Az önkéntes tartalékos a munkáltatói jogkört gyakorlónál kérelmezheti gyógykezelésének honvédségi egészségügyi

intézményben történõ folytatását.

124. A X. és a XI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

219. § (1) Az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése idõtartamára

a) az állománytábla szerinti szolgálati beosztásához tartozó besorolási kategóriának megfelelõ beosztási

illetményre,

b) a viselt rendfokozatának megfelelõ honvédelmi pótlékra,

c) az iskolai végzettségének és a szolgálati helyének függvényében illetménykiegészítésre, és

d) miniszteri rendeletben meghatározottak szerint laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési, ruházati

ellátásra és helyközi utazási költségeinek a megtérítésére

jogosult.
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(2) Ha a szolgálati járandóságban részesülõ önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítése évente

a) a 60 napot nem haladja meg, akkor illetményre és díjra nem jogosult,

b) a 60 napot meghaladja, akkor a 60 napot meghaladó idõtartamra az önkéntes tartalékos katonát illetményként

a besorolási illetményének és az irányadó idõszakra folyósított szolgálati járandóságának különbözete illeti meg.

(3) Az önkéntes tartalékos katona illetményérõl és díjáról írásban lemondhat.

(4) Az önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal az illetményalap 45%-ában megállapított szerzõdéskötési

díjra jogosult.

(5) Az önkéntes mûveleti tartalékos katona évente rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege a mindenkori

minimálbér 50%-a.

125. A XIII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

220. § (1) Az önkéntes tartalékos katonával szemben fegyelmi fenyítésként pénzbírság is kiszabható. A pénzbírságot az

önkéntes tartalékos katona a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül köteles a szolgálati helyén

befizetni. Nem szabható ki pénzbírság, ha az önkéntes tartalékos katona az illetményérõl vagy a díjáról lemondott.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló kérelemre legfeljebb 6 havi részletfizetést vagy halasztást engedélyezhet. Ha az

önkéntes tartalékos katona az esedékes részlet befizetését elmulasztja, a pénzbírság egy összegben esedékessé válik,

és azt az illetményébõl vagy a rendelkezésre állási díjából le kell vonni.

(3) A fegyelmi felelõsség megállapításának rendeleti szabályozása során a miniszter az önkéntes tartalékos katonákra az

általánostól eltérõ szabályokat állapíthat meg.

(4) Az önkéntes tartalékos katona ellen indított fegyelmi eljárásban – annak lefolytatása szempontjából – a rendelkezésre

állás idõszaka nem minõsül tartós távollétnek, akadályoztatásnak. Az önkéntes tartalékos katonát a rendelkezésre állás

idõszakában meghallgatás érdekében vizsgáló keresi fel.

126. A XIV. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

221. § (1) Ha az önkéntes tartalékos katona az illetményérõl lemondott, gondatlan károkozással okozott kárért az alapilletménye

50%-ának mértékéig felel. A kár megtérítését a munkáltatói jogkört gyakorló elengedheti az önkéntes tartalékos

katona jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetére figyelemmel.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen mentesül a szolgálati járandóságban részesülõ önkéntes tartalékos katona

a gondatlanságból okozott kár megtérítése alól, ha a tényleges szolgálatteljesítés ideje az évi 60 napot nem haladja

meg.

127. A XV. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

222. § (1) Az önkéntes tartalékos katona a rendelkezésre állás ideje alatt jogorvoslati jogát gyakorolhatja, és keresettel fordulhat

a bírósághoz a szolgálati viszonyból származó jogvita esetén.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló szolgálati viszonnyal összefüggésben keletkezett kárigényét a rendelkezésre állás

idõszakában is a honvédségi szervezet székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon fizetési

meghagyással vagy keresetlevéllel érvényesítheti.

XIX. FEJEZET

A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

223. § (1) Méltatlan az egyenruha viselésére és a rendfokozat használatára az a nyugállományú katona,

a) aki egyenruhában nyilvános helyen, mások elõtt megbotránkozást keltõ magatartást tanúsít,

b) aki a Honvédség tekintélyét és a mûködéséhez szükséges közbizalom megóvását veszélyeztetõ tevékenységet

folytat vagy magatartást tanúsít,

c) akit szándékos bûncselekmény elkövetése miatt a bíróság szabadságvesztésre ítélt.

(2) A méltatlanná válás tényét vizsgálat keretében kell megállapítani, az eltiltást határozatba kell foglalni. A vizsgálat

lefolytatásának rendjét, a vizsgálatra és a döntésre jogosultat, az eljárási határidõket, a határozat formai és tartalmi

követelményeit a miniszter rendeletben határozza meg.
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224. § (1) A nyugállományú katona a nyugállományba helyezését követõ 1 éves jogvesztõ határidõn belül nyújthat be szolgálati

panaszt.

(2) A 139. §-t megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy miniszteri rendelet határozza meg a nyugállományú katona

kegyeleti minõsítésére jogosult személyt.

XX. FEJEZET

A HONVÉD TISZTJELÖLTRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

128. Általános rendelkezések

225. § (1) A honvéd tisztjelöltekre e törvény állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel,

megfelelõen kell alkalmazni.

(2) Nem alkalmazható a 33. § (3) bekezdése, a 34–36. §, a 38. § (1), (2) és (6) bekezdése, a 39. §, a 40. § (2) bekezdése, a 41. §

(1)–(4) bekezdése, a 42–58. §, az 59. § (1) bekezdés d) és e) pontja, (2) bekezdés b) és c) pontja, a 61. § (1), (2) és

(5) bekezdése, a 62–67. §, a 68. § (1) bekezdés a), b), g)–k) pontja, a 69. §, a 70. § (3) bekezdése, a 71–76. §, a 77. §

(2)–(4) bekezdése, a 83–91. §, a 94–101. §, a 103–104. §, a 108. § (1) bekezdés g), j) és k) pontja, (3) bekezdése,

a 109–113. §, a 114. § (4) bekezdése, a 115–118. §, a 119. § (1)–(2) bekezdése, a 120–128. §, a 132–138. §, a 140. §

(5) bekezdése, a 142–144. §.

(3) A honvéd tisztjelölt tisztjelölti szolgálati viszonyban teljesít katonai szolgálatot, amelyben mindkét felet

jogszabályban és a felek által kötött ösztöndíjszerzõdésben meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok

illetik meg. A honvéd tisztjelölt elsõdleges szolgálati kötelezettsége a választott tiszti katonai életpályára történõ

felkészülés.

129. A II. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

226. § A honvéd tisztjelölt képviseletében a kari hallgatói önkormányzat is eljárhat.

130. Az V. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

227. § (1) A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy az ösztöndíjszerzõdés megkötésével honvéd tisztjelölti

állományba kerül. Honvédtiszti alapképzésben ösztöndíjszerzõdés megkötése nélkül hallgatói jogviszony nem

létesíthetõ, és nem tartható fenn.

(2) A tisztjelölti szolgálati viszony létesítésének további feltétele, hogy a honvéd tisztjelölttel szemben hallgatói

jogviszonyt kizáró körülmény nem áll fenn. Nem köthetõ ösztöndíjszerzõdés azzal, akinek ösztöndíjas hallgatói

jogviszonya vagy tisztjelölti szolgálati viszonya kizárás-fenyítés jogerõs kiszabásával, lemondással, tanulmányi

kötelezettség önhibából történõ elmulasztása miatt vagy méltatlanság jogerõs megállapításával szûnt meg.

(3) Az ösztöndíjszerzõdést, és annak módosítását írásba kell foglalni. A honvéd tisztjelölt az ösztöndíjszerzõdés

megkötésével vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, és hivatásos állományba

vételét követõen, legalább a honvédtiszti alapképzés kétszeresének megfelelõ idõtartamban a Honvédségnél

szolgálatot teljesít. A Honvédség azt vállalja, hogy a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, ezek

befejezését követõen hivatásos állományba veszi, és megfelelõ szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

(4) A honvéd tisztjelölt a beiratkozást követõ egy félév idõtartamban katonai alapfelkészítésen vesz részt. A katonai

alapfelkészítés megkezdése elõtt a honvéd tisztjelölt honvéd esküt tesz.

(5) Az ösztöndíjszerzõdésben a katonai alapfelkészítést tartalmazó félév idejére próbaidõt kell kikötni. A próbaidõ alatt

a tisztjelölti szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. A próbaidõ alatt meg

kell szüntetni a tisztjelölti szolgálati viszonyát annak, aki a katonai alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti, vagy

a nemzetbiztonsági követelményeknek nem felel meg.

(6) A korábban folytatott katonai felsõfokú tanulmányok elismerésével megkötött ösztöndíjszerzõdésben – amennyiben

a honvéd tisztjelölt ismételt katonai alapfelkészítésére nem kerül sor – 6 hónap próbaidõt kell kikötni.
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131. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

228. § (1) A tisztjelölti szolgálati viszony közös megegyezéssel történõ megszüntetésének minõsül, ha a 229. § (1) bekezdés

szerinti engedélyt a munkáltatói jogkört gyakorló megadja. Ennek hiányában, ha az érintett a tisztjelölti szolgálati

viszonyát nem kívánja fenntartani, a (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A 61. § (3) bekezdése szerinti idõszak kivételével a honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszonyát egyoldalú

jognyilatkozattal megszüntetheti. Ha a honvéd tisztjelölt kérelmére a felek rövidebb határidõben nem állapodnak

meg, a tisztjelölti szolgálati viszony a jognyilatkozat közléstõl számított 30 nap elteltével – a munkáltatói jogkört

gyakorló külön intézkedése nélkül – megszûnik.

(3) A munkáltatói jogkört gyakorló a tisztjelölti szolgálati viszonyt egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetheti, ha

a honvéd tisztjelölt határidõn belül önhibájából nem tesz eleget az ösztöndíjszerzõdésben elõírt kötelezettségeinek,

vagy ha nemzetbiztonsági szempontból a szolgálatra alkalmatlanná vált. Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik,

a tisztjelölti szolgálati viszony a jognyilatkozat közlésétõl számított 30. nap elteltével megszûnik.

(4) A tisztjelölti szolgálati viszony e törvény erejénél fogva szûnik meg

a) kizárás fenyítés jogerõre emelkedésével,

b) a hallgatói jogviszony megszûnésének napján, kivéve, ha a hallgatói jogviszony a felsõfokú végzettséget tanúsító

oklevél kiállításának napján szûnik meg,

c) a tiszti állományba vétellel, vagy

d) az altiszti állományba vétellel.

(5) A tisztjelölti szolgálati viszony megszûnésének napján – a munkáltatói jogkört gyakorló külön intézkedése nélkül – az

ösztöndíjszerzõdés hatályát veszti. A tisztjelölti szolgálati viszony megszûnésekor, megszüntetésekor a honvéd

tisztjelölt köteles a Honvédséggel elszámolni.

(6) Ha a tisztjelölti szolgálati viszony a honvéd tisztjelöltnek felróható okból szûnik meg, a honvéd tisztjelölt a képzés

költségeit miniszteri rendeletben meghatározottaknak megfelelõen köteles megtéríteni. A megtérítési kötelezettség

a tisztjelölti szolgálati viszony megszûnését követõ naptól esedékes.

229. § (1) A honvéd tisztjelölt kérelmére a munkáltatói jogkört gyakorló a szolgálat érdekére, vagy a honvéd tisztjelölt különös

méltánylást érdemlõ egyéni érdekére tekintettel miniszteri rendeletben meghatározottak szerint engedélyezheti az

altiszti, vagy a legénységi állományba vételt, továbbá azt, hogy a honvéd tisztjelölt tanulmányait honvéd

altiszt-jelöltként folytathassa.

(2) A honvéd tisztjelöltek esetében a tanulmányok honvéd altiszt-jelöltként való folytatására csak az egységes

alapkiképzés befejezéséig van lehetõség.

132. A VI., a VIII. és a IX. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

230. § (1) A honvéd tisztjelölt az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: Zászlóalj) tisztjelölti szolgálati beosztásában

rendfokozat nélkül teljesít szolgálatot.

(2) A katonai érintkezés során a honvéd tisztjelöltet az alapfelkészítést követõen az elsõ évfolyamon õrmesteri,

a másodikon törzsõrmesteri, a harmadikon fõtörzsõrmesteri, a negyedik évfolyamon zászlósi rendfokozathoz

kapcsolódó, a szolgálati szabályzatban rögzített kötelességek terhelik, és – ide nem értve a járandóságokat – jogok

illetik meg.

(3) A honvéd tisztjelölt szolgálatteljesítése kiképzési idõnek minõsül, melyet úgy kell megállapítani, hogy az a honvéd

tisztjelölt tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. A honvéd tisztjelölt laktanyai elhelyezésre

jogosult és kötelezett.

(4) A honvéd tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelése a tisztjelölti szolgálati viszonyának fennállását nem érinti.

A honvéd tisztjelölt a munkáltatói jogkört gyakorlótól kérheti, hogy a hallgatói jogviszonya szüneteltetésével

egyidejûleg különös méltánylást érdemlõ egyéni érdekére tekintettel a tisztjelölti szolgálati viszony szünetelését

engedélyezze.

(5) A honvéd tisztjelölt kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai

felsõoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgálati feladat ellátására vezényelhetõ, továbbá rajparancsnoki

vagy szakaszparancsnoki gyakorló feladatok ellátására kijelölhetõ.
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133. A X. és a XI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

231. § (1) Ha a törvény eltérõen nem rendelkezik, a honvéd tisztjelölt havonta ösztöndíjra jogosult. Az ösztöndíj

a 8. mellékletben meghatározottak szerint alapösztöndíjból, alapösztöndíj-kiegészítésbõl, a tanulmányi pótlékból,

valamint egyéb pótlékokból áll. Az ösztöndíj összegét az egyes ösztöndíj elemekre meghatározott szorzószámok és az

illetményalap szorzataként kell kiszámolni. Tört idõszak esetén az alapösztöndíj, az alapösztöndíj-kiegészítés,

tanulmányi pótlék összegét idõarányosan, az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével kell meghatározni.

Az ösztöndíjra az illetményfolyósítás, és a visszatartás szabályait megfelelõen alkalmazni kell.

(2) Nem jogosult ösztöndíjra a honvéd tisztjelölt, ha a honvéd tisztjelölti szolgálati viszonya szünetel, valamint ha

jogellenesen távol van.

(3) A honvéd tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési,

ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, helyközi utazási költségének megtérítésére, ezen túlmenõen egyes

költségtérítésre és szociális juttatásokra jogosult.

134. A XIII. és a XIV. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

232. § (1) Ha a honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszonyából, vagy a hallgatói jogviszonyából eredõ kötelezettségét

vétkesen megszegi, fegyelemsértést követ el. A honvéd tisztjelölttel szemben fenyítésként a 147. § (1) bekezdés

a)–c) pontja és a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 55. § (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti fegyelmi

büntetés szabható ki azzal, hogy a c) pont szerint az ösztöndíj legfeljebb 5 hónapra 10–50%-kal csökkenthetõ. Az

elévülésre a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 55. § (4) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A honvéd tisztjelölt beosztásából – tanulmányok folytatásától való eltiltás nélkül – legfeljebb a büntetõ-, a fegyelmi-,

és a méltatlansági eljárás jogerõs befejezéséig akkor függeszthetõ fel, ha a szolgálati helytõl távoltartása az általa

elkövetett cselekmény súlya vagy jellege miatt indokolt.

(3) A honvéd tisztjelölt kártérítési felelõssége kiterjed a tisztjelölti szolgálati viszonyából, és a hallgatói jogviszonyából

eredõ kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kár megtérítésére is.

(4) A fegyelmi és a kártérítési eljárás jogszabályban nem szabályozott kérdéseiben az NKE fegyelmi és kártérítési

szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

XXI. FEJEZET

A HONVÉD ALTISZT-JELÖLTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

135. Általános rendelkezések

233. § (1) A honvéd altiszt-jelöltekre e törvény állomány tagjára és a honvéd tisztjelöltre vonatkozó rendelkezéseit az

e Fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelõen kell alkalmazni.

(2) Nem alkalmazható a 33. § (3) bekezdése, a 34–36. §, a 38. § (1), (2) és (6) bekezdése, a 39. §, a 40. § (2) bekezdése, a 41. §

(1)–(4) bekezdése, a 42–58. §, az 59. § (1) bekezdés d) és e) pontja, (2) bekezdés b) és c) pontja, a 61. § (1), (2) és

(5) bekezdése, a 62–67. §, a 68. § (1) bekezdés a), b), g)–k) pontja, a 69. §, a 70. § (3) bekezdése, a 71–76. §, a 77. §

(2)–(4) bekezdése, a 83–91. §, a 94–101. §, a 103–104. §, a 108. § (1) bekezdés g), j) és k) pontja, (3) bekezdése,

a 109–113. §, a 114. § (4) bekezdése, a 115–118. §, a 119. § (1)–(2) bekezdése, a 120–128. §, a 132–138. §, a 140. §

(5) bekezdése, a 142–144. §.

234. § (1) A honvéd altiszt-jelölt altiszt-jelölti szolgálati viszonyban teljesít katonai szolgálatot, amelyben mindkét felet

jogszabályban és a felek által kötött ösztöndíjszerzõdésben meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok

illetik meg. A honvéd altiszt-jelölt elsõdleges szolgálati kötelezettsége a választott altiszti katonai életpályára történõ

felkészülés.

(2) Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának vagy a szakképzésért felelõs helyettesének meg kell felelnie a nemzeti

köznevelésrõl szóló törvényben az intézményvezetõi megbízáshoz elõírt feltételeknek.

(3) Ha a szakképzésért felelõs helyettes teljesíti az (2) bekezdésben foglaltakat, akkor õ gyakorolja a honvéd altiszt-jelölt

tanulói jogviszonyával kapcsolatos jogköröket.
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136. Az V. és a VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

235. § (1) A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti szolgálatra alkalmasság magában foglalja az egészségi, pszichikai és

fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben elõírt alkalmassági követelményeknek megfelelést, valamint

a nemzetbiztonsági szempontú alkalmasságot.

(2) A 227. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a katonai alapfelkészítés 3 hónap.

(3) A 227. § (5) és (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a próbaidõ 3 hónap.

(4) A törvény erejénél fogva szûnik meg az altiszt-jelölt szolgálati viszonya, ha a honvéd altiszt-jelölt tanulói jogviszonya

megszûnik, vagy ha a honvéd altiszt-jelölt a tanulmányi kötelezettségét a jogszabályokban vagy a katonai szakképzést

folytató szervezet szervezeti és mûködési szabályzatában megengedett mértéket meghaladóan nem teljesítette.

137. A VI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

236. § (1) A honvéd altiszt-jelölt az altiszt-jelölti szolgálati viszonyának fenntartása mellett a munkáltatói jogkört gyakorló

engedélyével az elsõ félév végéig, legfeljebb egyszer ágazatot, vagy szakirányt válthat. A honvéd altiszt-jelölt

a munkáltatói jogkört gyakorló engedélyével folytathat külföldön tanulmányokat, létesíthet vendégtanulói

jogviszonyt.

(2) A honvéd altiszt-jelölt köteles különösen

a) részt venni a Hvt. 36. § (1) bekezdés a)–f) pontja és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában,

b) a haza katonai védelmére felkészülni, részt venni az ehhez szükséges kiképzésen, és a tanórán kívüli katonai

felkészítésen, tanulmányi kötelezettségét teljesíteni,

c) õr-, ügyeleti, készenléti és futárszolgálatot, katonai rendészeti szolgálatot, valamint díszelgési és kegyeleti

feladatokat ellátni,

d) kijelölés alapján alegység-parancsnoki feladatokat ellátni,

e) megelõzõ védelmi helyzetben és rendkívüli állapot idején egyéb katonai feladat ellátására,

f) közremûködni a honvédelmi nevelés programjának megvalósításában,

g) a Honvéd Vezérkar fõnöke által elrendelt feladatokat ellátni,

h) a minõsített adat védelmére vonatkozó szabályokat betartani, és

i) óvni és rendeltetésszerûen használni a rábízott haditechnikai eszközöket és felszerelési tárgyakat.

(3) A (2) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott szolgálati feladat ellátására a honvéd altiszt-jelölt vezényelhetõ.

E feladatok végrehajtásának ideje alatt igazoltnak kell tekinteni a tanulmányi kötelezettségektõl való távolmaradást és

biztosítani kell a tanulmányi kötelezettség utólagos teljesítésének lehetõségét.

138. A XIII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

237. § (1) A fegyelmi eljárás során a 147. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti fenyítés, valamint a nemzeti köznevelésrõl szóló

2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása vagy

kizárás fegyelmi büntetés szabható ki.

(2) Az elévülésre a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényt kell alkalmazni.

XXII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

139. Felhatalmazó rendelkezések

238. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) az állami készfizetõ kezesség vállalására, továbbá a magántulajdonú lakás megszerzéséhez nyújtott

kedvezményes kamatozású hitelintézeti kölcsön feltételeire és igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat,

b) a más szervhez történõ vezénylésre vonatkozó megállapodás megkötésének kezdeményezésére, a vezénylésre

kerülõk kiválasztására, a vezénylésre vonatkozó megállapodás kötelezõ tartalmi elemeire, a Honvédség és a más

szerv közötti együttmûködés feladataira, a költségek viselésére vonatkozó szabályokat,
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c) az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételének szabályait,

valamint az egészségügyi ellátás rendjét,

d) az állomány tagjára vonatkozó teljesítményértékelés kötelezõ elemeit, és a kötelezõ elemekhez kapcsolódó

eljárási rendet, és

e) a célfeladatra vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa

1. a szolgálati viszony létesítésével, módosításával, megszûnésével, megszüntetésével, a Honvédség tájékoztatási

kötelezettsége teljesítésével, a szolgálati viszony megszûnésekor, megszüntetésekor az elszámolással és az

igazolással kapcsolatos szabályokat,

2. a külföldi szolgálatteljesítéssel, a tisztjelölti, az altiszt-jelölti, az önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal,

a nyugállományú katona és a szolgálaton kívüliek jogállásával összefüggõ személyügyi feladatokkal kapcsolatos

szabályokat,

3. a miniszter munkáltatói jogkörébe nem tartozó munkáltatói jogköröket, a munkáltatói részjogköröket, e jogkörök

gyakorlására jogosultak körét és hatáskörüket,

4. a munkáltatói döntések és a jognyilatkozatok kiadásának rendjét, ezek tartalmi követelményeit, a képviselet

szabályait, a külföldre utazás bejelentésének szabályait,

5. az önkéntes tartalékos katona behívásának rendjét, a szolgálat elhalasztásának feltételeit, a halasztásra vonatkozó

kérelem elbírálásának rendjét,

6. azokat a szolgálati beosztásokat, amelyek pályázat útján tölthetõk be, a pályázat kiírásának és elbírálásának

rendjét,

7. a rész-szolgálatteljesítés engedélyezésére vonatkozó szabályokat, a kérelem tartalmi elemeit,

8. az állomány tagjára vonatkozó teljesítményértékelés ajánlott elemeit, és az ajánlott elemekhez kapcsolódó

eljárási rendet, az önkéntes tartalékos katona, a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt

teljesítményértékelésének elemeit, és a kapcsolódó eljárási rendet,

9. az elõmeneteli rangsorolás, a kiválasztás, a minõsítõ vizsgára jelentkezés és vizsgáztatás rendjét, a vizsgáztatásért

felelõs szervezet kijelölését,

10. a katonai szocializáció szempontjából lényeges követelményeket, az elvárt követelményszintet, a honvéd

tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek értékelésének szabályait,

11. a beosztási kategóriákba történõ részletes besorolás és a szolgálati beosztásokban rendszeresített, illetve elérhetõ

rendfokozatokat, a speciális beosztásokat és az azokban elérhetõ legmagasabb rendfokozatokat,

12. a Magyarországon települõ katonai szervezetnél, más szervnél, az NKE-n, a KNBSZ-nél szolgálatot teljesítõ

állomány beosztási kategóriába történõ besorolását, az azokhoz tartozó besorolási kategóriákat és az azokban

elérhetõ legmagasabb rendfokozatokat,

13. az önkéntes tartalékos katonák, a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek által betölthetõ beosztásokat,

14. a speciális, a fokozott igénybevétellel és veszéllyel járó, valamint az egészségkárosítás veszélyének kitett

beosztások körét, az azokhoz kapcsolódó részletes szabályokat,

15. a katonai szolgálathoz, valamint a szolgálati beosztásokhoz kapcsolódó szakmai, egészségi, pszichikai, fizikai

alkalmassági követelményeket, a szolgálati beosztások betöltéséhez szükséges iskolai végzettségi,

szakképzettségi, szakképesítési, tanfolyami, idegennyelv-ismereti és egyéb követelményeket,

16. az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági követelmények felmérésének szabályait, a felmérést végzõ

szervezetek kijelölését, az egészségi követelmények felmérésének költségeit, továbbá az egészségügyi

szabadságra és szolgálatmentességre, valamint a hosszabb betegséget követõ – lábadozási idõszak alatti –

csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokat,

17. a megváltozott egészségi állapot felülvizsgálatának eljárási rendjét, a felülvizsgálatot végzõ szervek és

a felülvizsgálatban közremûködõk kijelölését,

18. az illetmény, az ösztöndíj, a túlszolgálati díj, a végkielégítés, a leszerelési segély, szerzõdés-hosszabbítási díj,

a szerzõdéskötési díj, a rendelkezésre állási díj, a jubileumi jutalom, a szabadságmegváltás megállapítására és

folyósítására vonatkozó szabályokat,

19. a pénzjutalom megállapításával és folyósításával kapcsolatos szabályokat,

20. az illetménypótlékok és a megbízási díj jogosultságával, megállapításával, kifizetésével kapcsolatos szabályokat,

21. a toborzópénz, a szerzõdés-hosszabbítási díj, a szerzõdéskötési díj visszafizetésével kapcsolatos szabályokat,

továbbá az illetménygazdálkodás rendjét,
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22. a juttatások, a költségtérítések, a kedvezmények, a támogatások fajtáit, mértékét, a jogosultság feltételeit, az

azokban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, az elszámolás, a visszatérítés és – visszatérítési kötelezettség

esetén – az elengedés részletes rendjét, a természetbeni ellátás mértékét és feltételeit, az abban való részesítés,

a megállapítás, a kifizetés, továbbá a kiadás, az elszámolás és a visszatérítés rendjét,

23. a lakhatási támogatási formákat, az egyes lakhatási támogatásokra való jogosultság feltételeit, az

igényjogosultság elbírálásának és teljesítésének módját, a miniszter által vezetett minisztérium

vagyonkezelésében álló lakások bérleti és különszolgáltatási díját, a lakott forgalmi értéke és a szolgálatban

töltött idõ figyelembevételével kialakítandó tényleges elidegenítési vételár képzését tartalmazó szabályokat,

a végleges letelepedés támogatásának szabályait, a szolgálati hely szerinti település vonzáskörzetének

meghatározását, valamint az állomány hõsi halottá nyilvánított tagja részére nyújtott kamatmentes kölcsönbõl

fennálló tartozás elengedésének, továbbá a túlélõ hozzátartozó lakhatási támogatásának részletes szabályait,

a legénységi állományúakra, az állomány próbaidõs tagjára, a nyugállományú katonára vonatkozó eltérõ

szabályokat,

24. a napi és a heti szolgálatteljesítési idõre, a szolgálatteljesítési idõkeretre, különösen annak kiszámítására és az

elszámolásra vonatkozó végrehajtási szabályokat, a szolgálatteljesítési idõ egyenlõtlen, vasárnapra vagy

munkaszüneti napra történõ beosztására, a túlszolgálat, az ügyelet, a készenlét elrendelésére és az ezt követõ

pihenõidõ kiadására, valamint az ellentételezésük nyilvántartására, a szabadság nyilvántartására és kiadására

vonatkozó szabályokat, továbbá az olyan jellegû szolgálati beosztásokat, melyekhez az éves szolgálatteljesítési

idõkeret kapcsolható,

25. a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának szabályait, a kiegészítõ támogatások megállapításának és

folyósításának szabályait, a térítéses szolgáltatásokat és az azokra jogosultak körét, a baleset, betegség szolgálati

kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárást, valamint a szolgáltatások térítésének

szabályait,

26. a kegyeleti minõsítés szempontjait és feltételeit, a katonai temetés feltételeit és módját, a kegyeleti költségeket és

a kegyeleti gondoskodás egyéb költségeit, azok összeghatárát, a költségekhez való hozzájárulás feltételeit és

mértékét, az elszámolás rendjét, továbbá a temetési segélyre való jogosultság feltételeit és mértékét, az

elszámolás rendjét,

27. a pihentetés és az üdültetés rendjét, az élelmezési alapnormák értéke meghatározásának, valamint az étkezési

hozzájárulás formáját és juttatásának rendjét,

29. a ruházati ellátások rendszerét, módját, fajtáit, összegét, az egyenruházati utánpótlási ellátmány kötelezõ

felhasználásának mértékét, a ruházati ellátással, valamint az ellátásra jogosultság megszûnésével összefüggõ

elszámolás rendjét és okmányait, a ruházati ellátási normák kialakítását, kiadását és tartalmi követelményeit,

30. a különféle típusú külföldi szolgálatot teljesítõk külszolgálati ellátmányát, külön pótlékát, és egyéb

költségtérítését, az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõk részére nyújtható külföldi napidíj mértékét,

a napidíj-kiegészítés folyósításának eseteit és mértékét, továbbá mindezek megállapításának, kifizetésének, és

elszámolásának rendjét,

31. a fegyelmi eljárás lefolytatásának, az elõzetes vizsgálat elrendelésének és lefolytatásának szabályait, az eljárási

cselekményekre nyitva álló határidõket, az elmulasztásuk jogkövetkezményeit, az értesítésre és a felhívásra

irányadó szabályokat, a határozatok formai és tartalmi követelményeit, a vizsgáló, a bizottság kijelölésének és

eljárásának, a kizárás és az elfogultság bejelentésének és elbírálásának rendjét, a képviseletre, a tényállás

tisztázására, a fenyítés kiszabására irányadó szabályokat,

32. a méltatlansági eljárás elrendelésének és lefolytatásának szabályait, az eljárási cselekményekre nyitva álló

határidõket, az elmulasztásuk jogkövetkezményeit, az értesítésre és a felhívásra irányadó szabályokat,

a határozatok formai és tartalmi követelményeit, a vizsgáló, a bizottság kijelölésének és eljárásának, a kizárás és az

elfogultság bejelentésének és elbírálásának rendjét, a képviseletre, a tényállás tisztázására, a méltatlanság

megállapítására irányadó szabályokat,

33. a kifogástalan életvitel ellenõrzésének végrehajtási szabályait,

34. a kártérítési eljárás rendjére, a szakértõ kijelölésére, az eljárási határidõkre, a tényállás tisztázására, a képviseletre

vonatkozó szabályokat, a kártérítési igény elbírálására jogosult honvédségi szervezetet, a kártérítésre kötelezésre

vagy annak mellõzésére, a kártérítés megállapítására, az eljárás felfüggesztésére és megszüntetésére, az utólagos

mérsékelésre, az elengedésre, a végrehajtás elhalasztására, a részletfizetés engedélyezésére vonatkozó

szabályokat, a határozatok formai és tartalmi követelményeit, a honvéd tisztjelöltre és a honvéd altiszt-jelöltre,

valamint a külföldi szolgálatra irányadó szabályokat,
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35. a hadkötelezettség alapján teljesített szolgálattal összefüggõ balesetekkel, a hadkötelezettség alapján teljesített

szolgálattal összefüggésben kialakult vagy súlyosbodott betegségekkel kapcsolatos kárigények elbírálásának

rendjét,

36. a kérelem, a szolgálati panasz és a fellebbezés elbírálásának rendjét,

37. az egyenruha, a katonai rendfokozati és a fegyvernemi jelzés, az évfolyamjelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel

viselésének módját, továbbá az egyenruha és a rendfokozat viselésének korlátozását, elõzetes engedélyhez

kötését, tilalmát, az egyenruha-viseléssel és annak megvonásával kapcsolatos jogkört gyakorló szervezetet, az

egyenruha viselésének megvonására vonatkozó eljárás rendjét,

38. a szolgálaton kívüliekre irányadó sajátos szabályokat,

39. a képzésre vezénylés esetén a Honvédség által nyújtott támogatás formáját és mértékét, a tanulmányi szerzõdés

megkötésének feltételeit, a megtérítési kötelezettség érvényesítésének rendjét, a fizetési könnyítés és

a mentesítés szabályait.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyért felelõs miniszter egyetértésével rendeletben állapítsa meg

a) azon fertõzõ betegségek körét, amelyek esetében a megbetegedési veszély, a szolgálati beosztáshoz, illetve

a szolgálati feladatokhoz kapcsolódik, így különösen, ha a szolgálati célból külföldre történõ kiutazáskor

a kötelezõ védõoltás elrendelésének van helye, továbbá a Honvédségnél járványügyi feladatokat ellátó szerv

védõoltásokkal kapcsolatos feladatait, az oltóanyagok beszerzésének és a védõoltások felvételének rendjét, és

b) a katonai feladat végrehajtása közben elvégezhetõ egészségügyi tevékenységek, az egészségügyi

tevékenységek elvégzéséhez szükséges egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzések körét, a szakkiképzési

követelményeket, azok szakmai tartalmát, és kijelölje az elvégezhetõ egészségügyi tevékenységekhez szükséges

egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésre és a szakkiképzés lefolytatására jogosított intézmények körét.

140. Hatályba léptetõ rendelkezések

239. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 30-án lép hatályba.

(2) A 259. § (1), (4)–(6), (12), (16), (17) bekezdése, a 262. § (1) bekezdése, a 272. §, a 274. § (1) bekezdése, a 275. §

(1) bekezdése, és a 279. § (1) bekezdés d) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1–238. §, a 240–247. §, a 248. § (4) bekezdése, a 249–252. §, a 254–256. §, a 258. §, a 259. § (2), (3), (7)–(11),

(13)–(15) bekezdése, a 260. §, a 261. §, a 262. § (2) bekezdése, a 263–271. §, a 273. §, a 274. § (2) bekezdése, a 275. §

(2) bekezdése, a 276–278. §, a 279. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontja, (2) és (3) bekezdése, és 1–8. melléklete 2013.

július 1-jén lép hatályba.

141. Átmeneti rendelkezések

240. § (1) E törvényt alkalmazni kell a hatályba lépésekor már fennálló szolgálati, önkéntes tartalékos szolgálati, tisztjelölti

szolgálati és altiszt-jelölti szolgálati viszonyokra is.

(2) Az V. és a VII. Fejezetet a 2013. július 1-jét követõen megkezdett személyügyi eljárásokra kell alkalmazni. A szolgálati

viszony megszûnésének feltételeire és jogkövetkezményeire a megszûnéskor hatályos rendelkezések az irányadók.

A szolgálati viszony megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat feltételeire és jogkövetkezményeire a jognyilatkozat

közlésekor hatályos rendelkezések az irányadók.

(3) Az állomány 2013. július 1-jén rendelkezési állományban lévõ tagja a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses

állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2013. június 30-án hatályos 48. §-a szerint továbbra is

rendelkezési állományban tartható. Ha a rendelkezési állomány tagja megfelel a 46. § szerinti feltételeknek, az 1 éves

idõtartam-korlát 2014. június 30-ig meghosszabbodik.

(4) Az állomány e törvény hatálybalépésekor más szervnél – ide nem értve a KNBSZ-t – szolgálatot teljesítõ tagja

tekintetében

a) a rendelkezési állomány jogcíme 2013. július 1-jén e törvény erejénél fogva 46. § (1) bekezdés b) pontra változik, és

b) az 51. § (2) bekezdés szerint idõtartamot 2013. július 1-jétõl kell számítani.

(5) Az állomány e törvény hatálybalépésekor NKE-n szolgálatot teljesítõ tagja tekintetében a rendelkezési állomány

jogcíme 2013. július 1-jén e törvény erejénél fogva 46. § (1) bekezdés c) pontra változik.

(6) E törvény hatálybalépésekor a KNBSZ-nél szolgálatot teljesítõ hivatásos katona tekintetében a rendelkezési állomány

jogcíme 2013. július 1-jén e törvény erejénél fogva 46. § (1) bekezdés d) pontra változik.
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(7) E törvény hatályba lépésekor az állomány külföldi szolgálatot teljesítõ tagja tekintetében a rendelkezési állomány

jogcíme 2013. július 1-jén e törvény erejénél fogva 46. § (1) bekezdés e) pontjára változik.

(8) 2014. december 31-ig kérelemre vagy a szolgálat érdekében a 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési

állományba helyezés a hivatásos állomány azon tagjára is alkalmazható, aki legalább 25 év tényleges szolgálati

viszonyban töltött idõvel rendelkezik.

241. § (1) A 45. §-ban meghatározott rendelkezéseket az e törvény hatálybalépését követõen lejáró szerzõdés

meghosszabbítása esetén is alkalmazni kell.

(2) E törvény hatálybalépésekor Honvéd Vezérkar fõnöki beosztást betöltõ esetén az 56. §-t alkalmazni kell. Az 56. §

(1) bekezdés szerinti idõtartamot 2013. július 1-jétõl kezdõdõen kell számítani.

(3) 2013. szeptember 1. és 2013. november 15. között a teljesítményértékeléseket a 2013. június 30-án hatályos

jogszabályok szerint kell elkészíteni. Az e törvényen alapuló új szabályokat elsõ alkalommal a 2014. évben esedékes

teljesítményértékeléseknél kell alkalmazni.

242. § (1) A 4. mellékletet a 2013. július 1-jén állományban lévõ hivatásos és szerzõdéses katonák várakozási idejére is alkalmazni

kell azzal, hogy az egyes rendfokozatokban eltöltendõ kötelezõ várakozási idõbe kell számítani a viselt

rendfokozatban e törvény hatálybalépését megelõzõen ténylegesen eltöltött idõt is.

(2) Az állomány 2013. július 1-jén alezredesi vagy ezredesi rendfokozatot viselõ tagjának maximális várakozási idejét

e törvény hatálybalépésének napjától kell számítani.

(3) A 86. § (3) bekezdése alkalmazható az állomány azon tagjára is, akinek maximális várakozási ideje e törvény

hatálybalépését megelõzõen már meghosszabbításra került.

(4) Ha a szolgálatképesség helyreállításához szükséges pihenés vagy gyógyüdülés igénybevételének szükségessége

2013. január 1-je és 2013. június 30-a között megállapításra került, arra az állomány tagja a Magyar Honvédség

hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2013. december 31-ig

hatályos 100. §-a szerint jogosult.

243. § (1) Az állomány tagja által viselt rendfokozat 2013. július 1-jétõl az 5. melléklet szerint a szolgálati beosztáshoz

rendszeresített rendfokozattól csak e törvényben meghatározott esetekben térhet el.

(2) Ha az állomány tagja 2013. július 1-jén olyan általános elõmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztást tölt be, amely

magasabb rendfokozattal rendszeresített, mint az általa viselt rendfokozat, e szolgálati beosztásban

továbbfoglalkoztatható, és a szolgálat érdekében, a teljesítményértékelésének figyelembe vételével legkorábban

a) a kötelezõ várakozási idõ leteltekor az állomány ezredesi rendfokozatot viselõ tagjának elsõ tábornoki

rendfokozatba történõ kinevezését, tábornoki rendfokozatot viselõ tagjának elõléptetését a Honvéd Vezérkar

fõnöke javaslatára a miniszter kezdeményezheti, ha az állomány tagja 2013. július 1-jén tábornoki rendfokozattal

rendszeresített szolgálati beosztást tölt be,

b) a kötelezõ várakozási idõ leteltekor az állomány alezredesi rendfokozatot viselõ tagja elõléptethetõ, ha az

állomány tagja 2013. július 1-jén ezredesi rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztást tölt be, vagy

c) a kötelezõ várakozási idõ leteltekor a magasabb rendfokozatba elõ kell léptetni, vagy az állomány tagját viselt

rendfokozatának megfelelõ szolgálati beosztásban kell tovább foglalkoztatni, ha az a) vagy a b) pont szabályai rá

nem alkalmazhatók.

244. § (1) Az állomány azon tagját, aki 2013. július 1-jén a szolgálati beosztásához rendszeresített rendfokozathoz elõírt iskolai

végzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányait folytatja, az elõírt tanulmányi idõ lejártáig úgy kell

tekinteni, mint aki a szolgálati beosztásához szükséges követelményeket teljesítette.

(2) A 91. § szerinti kötelezettséget az állomány e törvény hatálybalépésekor szolgálati viszonyban álló tagjára is

alkalmazni kell azzal, hogy a közigazgatási alapvizsgát e törvény hatálybalépését követõ 3 éven belül kell teljesíteni.

(3) Az e törvény hatálybalépése elõtt megkötött tanulmányi szerzõdésekre, valamint a tanulmányokkal kapcsolatos

kedvezményekre a szerzõdés megkötésekor hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(4) 2013. július 1-jét megelõzõen megkezdett, a (3) bekezdés alá nem tartozó tanulmányokra a tanulmányok befejezéséig,

de legfeljebb a jogszabály vagy az oktatási intézmény által elõírt képzési idõ tartamára a Magyar Honvédség hivatásos

és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2013. június 30-án hatályos 66. §-át és

81. §-át kell alkalmazni.
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245. § (1) A 110. § 2013. december 31-ig nem alkalmazható az állomány azon tagjára, aki 2013. július 1-jén a Magyar Honvédség

hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2013. június 30-án hatályos

97. § (3) bekezdése szerint vezetõi pótszabadságra jogosult.

(2) A 207. § (4) bekezdést a 2013. július 1-je után elrendelt, vagy az állomány tagjának kérelmére meghosszabbított

külföldi szolgálatra kell alkalmazni.

(3) E törvényt a 2013. június 30. napját követõen kezdõdött szolgálatteljesítési idõkeretre kell alkalmazni.

(4) E törvényt a 2013. július 1-jét követõen elrendelt õr-, ügyeleti- és készenléti szolgálatra kell alkalmazni.

246. § (1) A XIII. Fejezetet – a kötelezettségszegés elkövetésének idõpontjától függetlenül – a 2013. július 1-je után megindított

eljárásokra kell alkalmazni. A 68. § (1) bekezdés k)–m) pontja az így lefolytatott fegyelmi, méltatlansági eljárásokra

figyelemmel alkalmazható.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a 154. § (5) bekezdését e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárások esetén is

alkalmazni kell.

(3) A XIV. Fejezetet – a károkozás idõpontjától függetlenül – a 2013. július 1-je után megindított eljárásokra kell

alkalmazni. E rendelkezés irányadó a hadkötelezettség alapján teljesített szolgálattal összefüggõ balesetekkel,

a hadkötelezettség alapján teljesített szolgálattal összefüggésben kialakult, vagy azzal összefüggésben súlyosbodott

betegségekkel kapcsolatos kárigények elbírálására is.

247. § (1) E törvény hatálybalépésekor érvényes ösztöndíjszerzõdéssel rendelkezõ, polgári felsõoktatási intézményben tanuló

honvédségi ösztöndíjasok állományba vételére az ösztöndíjszerzõdésben foglaltak az irányadók.

(2) A honvéd tisztjelölt 2013. július 1-jén hatályos ösztöndíjszerzõdésének azon elemeit, amelyek kizárólag e törvény

rendelkezéseire figyelemmel változnak, a Honvédség 2013. szeptember 1-jéig egyoldalúan módosítja, és errõl

a honvéd tisztjelölt részére értesítést küld. Az ösztöndíjszerzõdés más elemeinek módosítása közös megegyezéssel

történhet.

(3) A 8. mellékletet az e törvény hatálybalépésekor szolgálatot teljesítõ honvéd tisztjelöltekre és honvéd altiszt-jelöltekre

is alkalmazni kell.

142. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

248. § (1) E törvény 259. § (1)–(3), (7)–(11) bekezdése és a 272. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése,

45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

(2) E törvény 274. §-a az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak

minõsül.

(3) E törvény 275. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

(4) E törvény 278. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

143. Az Európai Unió jogi aktusainak való megfelelés

249. § E törvény

a) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerzõdés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó

tájékoztatási kötelezettségérõl szóló 1991. október 14-i 91/533/EGK tanácsi irányelvnek,

b) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülõi szabadságról kötött, felülvizsgált

keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. március 8-i

2010/18/EU tanácsi irányelvnek,

c) az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidõs foglalkoztatásról kötött keret-megállapodásról szóló 1997.

december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelvnek,

d) az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidõs foglalkoztatásra vonatkozóan megkötött

keret-megállapodásról szóló 97/81/EK irányelv Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára történõ

kiterjesztésérõl szóló 1998. április 7-i 98/23/EK tanácsi irányelvnek,

e) a férfiak és nõk közötti esélyegyenlõség és egyenlõ bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén

történõ megvalósításáról szóló 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

f) a munkaidõ-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
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144. Módosító rendelkezések

250. § A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény a következõ 21/B. §-sal egészül ki:

„21/B. § (1) A 20. § (1) bekezdés k) pontja tekintetében a 20. § (11) bekezdés e) és f) pontja szerint ellenõrzésre jogosult

a katonai rendészeti szolgálat is a Magyar Honvédség személyi állománya, valamint a honvédségi gépjármûvek

vonatkozásában.

(2) A katonai rendészeti szolgálat által feltárt szabályszegések esetén az ügy iratait megküldi a rendõrség részére.”

251. § (1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(4) A honvédelemért felelõs miniszter a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium vagyonkezelésében lévõ területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve

ideiglenes építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál,

amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelõs miniszter, szolgálati viszonyban, közszolgálati

jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban kifejtett

munkatevékenységre – e törvény figyelembevételével, kivételesen indokolt esetben – eltérõ követelményeket,

eljárási szabályokat állapíthat meg az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.”

(2) Az Mvt. 86. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki)

„e) a honvédségi szervezetekre, a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében

lévõ területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyre, illetve ideiglenes építési munkahelyre,

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, azon gazdasági társaságokra, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója

a honvédelemért felelõs miniszter, továbbá a rendvédelmi szervekre, az Országgyûlési Õrségre és az önkormányzati

tûzoltóságra.”

(3) Az Mvt. 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„a) a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat, továbbá a honvédségi szervezetek, a honvédelemért felelõs

miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévõ területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített

munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, azon gazdasági társaságok,

amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelõs miniszter, továbbá a rendvédelmi szervek, az

Országgyûlési Õrség, valamint az önkormányzati tûzoltóság tekintetében a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó

szerveket rendeletben jelölje ki;”

(4) Az Mvt. 88. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„c) rendeletben határozza meg a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium vagyonkezelésében lévõ területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve

ideiglenes építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál,

amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelõs miniszter, a munkavégzésre irányuló jogviszony,

a közalkalmazotti jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, a közszolgálati jogviszony, valamint a szolgálati

viszony keretében kifejtett munkatevékenységre vonatkozó, e törvényben meghatározottaktól eltérõ munkavédelmi

követelményeket, az eljárási szabályokat, a tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a balesetek,

a foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és minõsítésére

vonatkozó szabályokat.”

252. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. §-a a következõ

(16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a honvédelmi

feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokat, amelyek esetén környezetvédelmi megbízottat kell

alkalmazni, továbbá a feladatok során alkalmazható környezetvédelmi eljárások, technológiák, anyagok, készletek

fajtáját és mennyiségét.”

253. § A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 10. § (2) bekezdésében az „a honvédelemrõl és a Magyar

Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 132. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetek kivételével” szövegrész
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helyébe az „a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 62. § (3) bekezdésében meghatározott esetek kivételével” szöveg lép.

254. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 1. számú melléklet 1. pontja

a következõ 1.10. alponttal egészül ki:

(A szociális és más ellátások közül adómentes:)

„1.10. a honvédek jogállásáról szóló törvényben meghatározott kiegészítõ rokkantsági támogatás és kiegészítõ

hozzátartozói támogatás.”

255. § (1) A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel

egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti munkaügyi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki a honvédségi szervezetekre,

a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévõ területen honvédelmi érdeket

is szolgáló telepített munkahelyre, illetve ideiglenes építési munkahelyre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,

azon gazdasági társaságokra, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelõs miniszter, továbbá

a rendvédelmi szervekre és az önkormányzati tûzoltóságra.”

(2) A Met. 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Felhatalmazást kap

a) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 3. § alkalmazásának eltérõ szabályait, valamint

a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlóját a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelõs miniszter által

vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévõ területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelynél,

illetve ideiglenes építési munkahelynél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági

társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelõs miniszter,

b) a rendvédelmi szervet irányító miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 3. § alkalmazásának eltérõ szabályait,

valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlóját a rendvédelmi szerveknél és az önkormányzati tûzoltóságnál.”

256. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 124. § (3) bekezdésében az

„a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény”

szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló törvény” szöveg lép.

257. § Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 6. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

[Nem esik az (1) bekezdés tilalma alá]

„h) az önkéntes tartalékos szolgálati viszony.”

258. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 16. §-a a következõ

(9) bekezdéssel egészül:

„(9) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a Hjt. hatálya alá tartozók esetében a 14. §-ban és a 15/A. §-ban foglaltakat is

alkalmazni kell.”

259. § (1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 27. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A helyi védelmi bizottság testületi szerv. A helyi védelmi bizottság elnöke a fõvárosi és megyei kormányhivatal

járási (fõvárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) vezetõje, elnökhelyettesei a katasztrófák elleni

védekezés tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetõje által kijelölt személy,

a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú

katona. Tagjai az elnökön és az elnökhelyettesen kívül:

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kivételével a rendvédelmi szerveknek a helyi védelmi bizottság illetékességi

területe szerinti vezetõje,

b) a helyi védelmi bizottság illetékességi területén mûködõ, a helyi védelmi bizottság feladatrendszerében érintett

szakigazgatási szerv vezetõje,

c) a fõvárosi és megyei kormányhivatal képviselõje,

d) különleges jogrend bevezetése esetén a katonai igazgatási szerv képviselõje.”
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(2) A Hvt. 38. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A honvéd tisztjelölt a Honvédség önálló állománytáblával rendelkezõ, a Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen

alárendeltségébe tartozó Ludovika Zászlóalj állományába tartozik, emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel

(a továbbiakban: NKE) hallgatói jogviszonyban áll.

(5) A Ludovika Zászlóalj az NKE-n folyó képzés céljainak megvalósítását biztosítva látja el katonai feladatait.

A Ludovika Zászlóalj – az NKE-vel együttmûködésben – a honvéd tisztjelöltek kiképzésének gyakorlati részét

haditechnikai eszközeinek és anyagainak felhasználásával, állami tulajdonú és a honvédelemért felelõs miniszter által

vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló ingatlanok igénybevételével biztosítja.”

(3) A Hvt. 38. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A honvéd altiszt-jelölt a Honvédség önálló állománytáblával rendelkezõ, a Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen

alárendeltségébe tartozó Altiszti Akadémia állományába tartozik, emellett az Altiszti Akadémiával tanulói

jogviszonyban áll.”

(4) A Hvt. 38. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Honvédség szervezeti felépítésére, mûködésére, haditechnikai eszközeire és anyagaira, valamint

hadfelszerelésére vonatkozó adatok a keletkezésüktõl számított 30 évig honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekbõl

nem nyilvánosak. Ezen adatok megismerését a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdek mérlegelésével a Honvéd

Vezérkar fõnöke engedélyezheti.

(8) A (7) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény – a (7) bekezdésben meghatározott idõtartamon belül –

akkor engedélyezhetõ, ha az adat megismerése a Honvédség törvényes mûködési rendjét vagy feladat- és

hatáskörének illetéktelen külsõ befolyástól mentes ellátását, valamint a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdekeket

nem veszélyezteti.”

(5) A Hvt. 40. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Honvédség személyi állománya tényleges szolgálatot teljesítõ katonákból (a továbbiakban: tényleges állomány

tagja), kormánytisztviselõkbõl, közalkalmazottakból és a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó

munkavállalókból, valamint megelõzõ védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején – a hadkötelezettség bevezetése

után – hadkötelesekbõl áll. A Honvédség személyi állományára vonatkozó – a Honvédség védelmi képességének,

hadrafoghatóságának biztosításával összefüggõ – adatok a keletkezésüktõl számított 30 évig honvédelmi és

nemzetbiztonsági érdekbõl nem nyilvánosak. Ezen adatok megismerését a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdek

mérlegelésével a Honvéd Vezérkar fõnöke engedélyezheti.”

(6) A Hvt. 40. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény – az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamon

belül – akkor engedélyezhetõ, ha az adat megismerése a Honvédség törvényes mûködési rendjét vagy feladat- és

hatáskörének illetéktelen külsõ befolyástól mentes ellátását, valamint a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdekeket

nem veszélyezteti.”

(7) A Hvt. 63. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A tényleges állomány tagjai szolgálati beosztásukhoz és feladataik végrehajtásához egyenruhát viselnek,

a nyugállományúak a honvédelem érdekében végzett tevékenységük során egyenruhát viselhetnek. Egyenruha

viselése engedélyezhetõ az önkéntes tartalékosnak a rendelkezésre állása idõszakában és a rendvédelmi szerv

tagjának, ha a Honvédség érdekében végez tevékenységet. Az önkéntes tartalékos a rendelkezésre állása idõszakában

a szerzõdésében meghatározott esetben is viselhet egyenruhát. Más személyek részére a Honvédségnél

rendszeresített egyenruha, vagy azzal összetéveszthetõ ruházat viselete tilos.”

(8) A Hvt. 63. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Az arra jogosult az öltözködésre vonatkozó szabályok betartásával kizárólag a Honvédségnél rendszeresített

egyenruhát viselhet. Miniszteri rendeletben meghatározott esetekben az egyenruha viselése megtiltható, elõzetes

írásbeli engedélyhez köthetõ, megvonható, valamint egészségi okból korlátozható.”

(9) A Hvt. 63. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A Honvédség tényleges állományú tagjának rendfokozatát az egyenruhán elhelyezett rendfokozati jelzések

fejezik ki. A honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek egyenruhájukon rendfokozat helyett évfolyamjelzést

viselnek. Az önkéntes tartalékos a szerzõdésben meghatározottak szerint rendfokozatot visel. Rendszeresített

rendfokozat viselésére kizárólag a tényleges állomány tagja, a rendvédelmi szervek állománya, valamint – a rá

vonatkozó korlátozásokkal – e szervezetek nyugállományú tagja és az önkéntes tartalékos jogosult. Az arra jogosult

a rendfokozatát vagy az évfolyamjelzését neve feltüntetése után használja.”
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(10) A Hvt. a következõ 35/A. alcímmel egészül ki:

„35/A. Katonai Rendészeti Szolgálat
54/A. § A Magyarország területén mûködtetett katonai rendészeti szolgálatok rendeltetése a katonai rend és

fegyelem fenntartása. A rendészeti szolgálatok hatásköre a Honvédség személyi állománya, gép- és harcjármûvei

rendészeti ellenõrzésére és a jogszabályban meghatározott egyéb feladatok végrehajtására terjed ki.

54/B. § (1) A katonai rendész jogosult jogszabályban meghatározottak szerint

a) forgalmat irányítani,

b) szolgálati gépjármûvet a közúton megállítani,

c) szolgálati gépjármûvel a közlekedési rendszabályok megtartását, a jármûhasználat szabályszerûségét, az

okmányokra és a felszerelésekre vonatkozó elõírások megtartását, a jármû birtoklásának jogszerûségét, a jármû

közlekedésbiztonsági állapotát és adatait a forgalomban – a jogszabályban meghatározottak alapján – ellenõrizni,

d) szolgálati jármû vezetõjét a rendszeresített eszközzel légzésminta – ha nála a vezetési képességére hátrányosan

ható szer befolyása, alkoholfogyasztás miatt bûncselekmény, szabálysértés, vagy a közúti közlekedéssel kapcsolatban

kiszabható, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés elkövetésének gyanúja merül fel, az egészségügyi

szolgálat igénybevételével vér-, vizelet- és mûtétnek nem minõsülõ módon egyéb minta – adására kötelezni,

e) helyszínt biztosítani,

f) területzárást végrehajtani, és

g) kényszerítõ eszközt alkalmazni, személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó intézkedéseket tenni.

(2) A katonai rendész a forgalomban való részvételt megtilthatja, ha a jármû vagy vezetõjének állapota a közúti

forgalom biztonságát veszélyezteti, és a további jogellenes jármûhasználat megakadályozása céljából a jármû kulcsait

elveheti, és a jármûvet más módon mozgásában korlátozhatja.

54/C. § A katonai rendészeti szervek feladataikat önállóan vagy a rendõrséggel együttmûködésben, továbbá

nyomozótiszt, katonai ügyész utasítása alapján teljesítik.”

(11) A Hvt. 65. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Honvédség tényleges katonai és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyára vonatkozó

szabályok rendeletben – a békeidõszakban irányadó szabályoktól eltérõen – állapíthatók meg. Rendelet alapján: )

„a) szünetel a Honvédség hivatásos állományába történõ felvétel, továbbá a hivatásos szolgálati viszony lemondással

nem szüntethetõ meg,”

(12) A Hvt. 80. §-a a következõ v) ponttal egészül ki:

(E törvény és a honvédelmet érintõ jogszabályok alkalmazásában:)

„v) katonai hatóság: a honvédelmi és a katonai célú ingatlanok, azok védõterületei, valamint az ott végzett

tevékenységek vonatkozásában – jogszabályban meghatározott hatósági jogkörében eljárva – hatósági vagy

szakhatósági feladatokat ellátó honvédségi szervezet.”

(13) A Hvt. 81. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza

a Szolgálati Szabályzat részeként)

„dc) a személyi szabadság korlátozásának eljárási szabályait és a végrehajtásának módját, a kényszerítõ eszköz

alkalmazásának, illetve az alkalmazás kivizsgálásának részletes szabályait,”

(14) A Hvt. 81. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)

„h) a meg nem térülõ károk leírással vagy törléssel történõ rendezésének és nyilvántartásának sajátos szabályait,

a kártérítési eljárás munkáltatói jogkört gyakorló általi megszüntetésére, a kár leírására és a törlésére vonatkozó

munkáltatói jogkörök vezetési szintektõl és a kár összegétõl függõ differenciált módon történõ megállapítására

vonatkozó szabályokat,”

(15) A Hvt. 81. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)

„j) a Honvédségnél rendszeresített igazolványok fajtáit, az igazolványok kezelését és kiadását,”

(16) A Hvt. 81. § (2) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)

„p) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a katonai hatóságok eljárásáért fizetendõ igazgatási

szolgáltatás díj mértékét és a díjfizetés szabályait.”
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(17) A Hvt. 83. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„83. § E törvény I–V. Fejezete a 38. § (7) és (8) bekezdése kivételével, a VII–IX. Fejezete, a 48. alcíme, a 49. alcíme és az

52. alcíme az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk

(4) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”

260. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

CXXXII. törvény 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § A honvédtiszti alapképzésre és a rendészeti képzés nappali munkarendben történõ alapképzésére az

a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét be nem töltött – a rendvédelmi szervek hivatásos állományú

tagjai esetében 30 évesnél nem idõsebb –, cselekvõképes, magyar állampolgársággal rendelkezõ személy vehetõ fel,

aki a jelentkezõk egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben elõírt alkalmassági

követelményeknek megfelel. A honvédtiszti alapképzés tekintetében további feltétel, hogy a hallgató hozzájárul

a nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenõrzéséhez, és vállalja a honvéd tisztjelölti szolgálati viszony létesítését és

fenntartását a honvédtiszti alapképzés idejére.”

261. § (1) A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 36. § (1) és (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek részére nevelési-oktatási intézményt csak

a honvédelemért felelõs miniszter vagy a rendvédelmi szerv irányításáért felelõs miniszter létesíthet, és tarthat fenn.

A miniszter a 83–85. §-ban meghatározott fenntartói kötelezettségek teljesítésével és jogok gyakorlásával

megbízhatja – a nevelési-oktatási intézmény létesítése, megszüntetése, tevékenységi körének megállapítása, és

módosítása kivételével – az ágazatához tartozó szervet, szervezetet vagy intézményt.

(2) Ha nemzetközi szerzõdés másképp nem rendelkezik, a rendvédelmi szervek által fenntartott nevelési-oktatási

intézmény tanulói jogviszonyt azzal létesíthet és tarthat fenn, aki büntetlen elõéletû, magyar állampolgár vagy

bevándorlási engedéllyel rendelkezik, és a szolgálatra alkalmas. A Magyar Honvédség által fenntartott

nevelési-oktatási intézmény tanulói jogviszonyt azzal létesíthet és tarthat fenn, aki büntetlen elõéletû, magyar

állampolgár, a felvétel évében a 23. életévét nem tölti be, cselekvõképes, a szolgálatra alkalmas és vállalja, hogy

a katonai szakképzés idejére honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszonyt létesít, és tart fenn. A rendvédelmi szervek által

fenntartott nevelési-oktatási intézményben SZMSZ, a Magyar Honvédség által fenntartott nevelési-oktatási

intézmény esetében jogszabály a tanulmányi kötelezettség nem teljesítése miatt az évfolyamismétlést kizárhatja.”

(2) Az Nktv. 36. § (4) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha a nevelési-oktatási intézményt a honvédelemért, valamint a rendvédelemért felelõs miniszter tartja fenn,)

„b) a pedagógiai programban sajátos honvédelmi, rendvédelmi szempontok érvényesíthetõek, a honvédelemért

felelõs miniszter fenntartása esetén katonai szabályok és tevékenység, a rendvédelemért felelõs miniszter által

fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti szabályok és tevékenység írható elõ,

c) a katonák jogállását szabályozó jogszabályok, az SZMSZ, a házirend a pedagógusok, a nevelõ-oktató munkát

közvetlenül segítõk és a tanulók számára – a fenntartás függvényében – a Magyar Honvédségben érvényesülõ, vagy

a Hszt.-ben elõírt viselkedési és megjelenési szabályokat, jogokat, kötelességeket, kiképzési tevékenységet írhat elõ,

ezek megsértése miatt fegyelmi eljárás kezdeményezhetõ, továbbá a jogellenesen okozott kár megtérítésére sajátos

szabályokat írhat elõ,”

(3) Az Nktv. 36. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha a nevelési-oktatási intézményt a honvédelemért, valamint a rendvédelemért felelõs miniszter tartja fenn,)

„g) a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan a rendvédelemért felelõs

miniszter által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén írásbeli megállapodásban, a honvédelemért felelõs

miniszter által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén jogszabályban e törvény szabályaitól el lehet térni,”

(4) Az Nktv. 36. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A honvédelemért felelõs miniszter által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel altiszt-jelölti szolgálati

viszonyban álló tanulók és a szolgálati viszonyban álló pedagógusok jogviszonyára, az intézményvezetõ megbízására,

valamint a fenntartói irányítási jog gyakorlására a honvédek jogállásáról szóló törvény, valamint felhatalmazása

alapján miniszteri rendelet e törvénytõl eltérõ rendelkezéseket állapíthat meg.”
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(5) Az Nktv. 94. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap)

„a) a rendvédelmi szerv irányításáért felelõs miniszter, hogy a rendvédelmi szerv mûködésének sajátosságaira

tekintettel – az oktatásért felelõs miniszter egyetértésével – a tanulók jogaira és kötelességeire, a pedagógusok

végzettségére és szakképzettségére, jogaira és kötelességeire, az intézményvezetõ megbízására vonatkozó eltérõ

rendelkezéseket, a tanulói jogviszony létesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeket, valamint ezek

megállapításának rendjét, a fenntartói irányítási jog ellátásával való megbízást,”

(rendeletben állapítsa meg.)

262. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 23. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni)

„c) az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonnyal rendelkezõ munkavállalót, és”

(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 23. § (6) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdéstõl eltérõen mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól különösen]

„c) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti honvédségi szervezet.”

263. § A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény

(a továbbiakban: Kitüntetési törvény) 22. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

[A feladatkörével összefüggõ egyes kiemelkedõ tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntetõ címet, díjat, oklevelet,

plakettet vagy más elismerést (a továbbiakban: elismerés) alapíthat és adományozhat]

„e) a Honvéd Vezérkar fõnöke.”

264. § (1) A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Szünetel a hallgatói jogviszony az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés idõtartamára, amely

idõszakban a hallgató mentesül a felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott

kötelezettségek alól.”

(2) A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E törvény rendelkezéseit az igazgatási, a rendvédelmi, a katonai felsõoktatásra, valamint az ilyen képzést folytató

felsõoktatási intézményre, az intézményben foglalkoztatottakra, hallgatókra vonatkozóan a Nemzeti Közszolgálati

Egyetemrõl szóló törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. A honvéd tisztjelöltek tisztjelölti szolgálati

viszonya tekintetében e törvényt a honvédek jogállásáról szóló törvényben foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni.”

265. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 4. § (1) bekezdésében és 44/A. § (2) bekezdésében az

„a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény”

szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló törvény” szöveg lép.

266. § Az Mvt. 87. § 9. pontjában a „Magyar Honvédségnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál” szövegrész helyébe

a „honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévõ

területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes építési munkahelyen, a Katonai

Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója

a honvédelemért felelõs miniszter” szöveg lép.

267. § Az Szja. 1. számú melléklet 4.6. pontjában az „a honvédelemért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az

„a honvédelemért felelõs miniszter, a Honvéd Vezérkar fõnöke”, a „(dísztõr, gyûrû stb.)” szövegrész helyébe

a „(különösen szál- vagy lõfegyver, dísztõr, gyûrû)” szöveg lép.

268. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 16. § (5) bekezdésében az

„a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény”

szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló törvény” szöveg lép.
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269. § A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 23. pontjában az „a Magyar Honvédség

hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény” szövegrész helyébe az

„a honvédek jogállásáról szóló törvény” szöveg lép.

270. § Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontjában az

„a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény” szövegrész helyébe

az „a honvédek jogállásáról szóló törvény” szöveg lép.

271. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló

2011. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 7a. pont f) alpontjában az „a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses

állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló törvény”

szöveg lép.

272. § A Hvt. 49. § (4) bekezdésében a „rendészeti” szövegrész helyébe a „rendész” szöveg lép.

273. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

CXXXII. törvény 13. § c) pontjában az „a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak

jogállásáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló törvény” szöveg lép.

274. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 223. §-ában az „a honvédelemrõl és a Magyar

Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény”

szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

törvény” szöveg lép.

(2) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 223. §-ában az „a Magyar Honvédség hivatásos

és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló

törvény” szöveg lép.

275. § (1) A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi

CLXIV. törvény 151. § (1) bekezdésében az „a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges

jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség

hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény” szöveg lép.

(2) A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi

CLXIV. törvény 151. § (1) bekezdésében az „a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak

jogállásáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló törvény” szöveg lép.

276. § A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

2011. évi CLXVII. törvény 14. § (4) bekezdésében az „és a Hjt. 225. §-ában meghatározott központi személyügyi

nyilvántartásokat kezelõ szerveknek” szövegrész helyébe a „meghatározott, valamint a Magyar Honvédség központi

személyügyi nyilvántartását kezelõ szerv részére” szöveg lép.

277. § A Kitüntetési törvény 23. § (1) bekezdésében a „22. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti jogosult” szövegrész helyébe

a „22. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti jogosult – a 22. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogosult esetében

a honvédelemért felelõs miniszter – ” szöveg lép.

278. § Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 80. § j) pontjában, 96. § (3) bekezdésében és a 97. §

(1) bekezdésében az „a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény”

szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló törvény” szöveg lép.

279. § (1) Hatályát veszti

a) a Kt. 110. § (7) bekezdés 10. pontja,

b) a Met. 1. § (8) bekezdése,

c) a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyar

Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint

jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekrõl szóló 2011. évi XXXIV. törvény 18. § (2) bekezdése,
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d) a Hvt. 81. § (2) bekezdés n) pontjában a „valamint a honvédelmi hatósági-szakhatósági eljárások díjait”

szövegrész,

e) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (3) bekezdés a) pontjában az „a Hszt. 180. §-a vagy a Hjt. 201. §-a alapján”

szövegrész,

f) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 199. §-ában a „valamint a Magyar Honvédség

hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény.

(3) Hatályát veszti a 280. §.

280. § Nem lép hatályba a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi

XCIII. törvény 80. § (6) bekezdése.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

Az állománycsoportok, a rendfokozati csoportok és a rendfokozatok

A B C

1. állománycsoport rendfokozati csoport viselt rendfokozat

2. legénységi közkatona

3. tisztes õrvezetõ

4. tizedes

5. szakaszvezetõ

6. altiszt altiszt õrmester

7. törzsõrmester

8. fõtörzsõrmester

9. zászlós zászlós

10. törzszászlós

11. fõtörzszászlós

12. tiszt tiszt hadnagy

13. fõhadnagy

14. százados

15. fõtiszt õrnagy

16. alezredes

17. ezredes

18. tábornok dandártábornok

19. vezérõrnagy

20. altábornagy

21. vezérezredes
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2. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

A miniszter kiemelt munkáltatói jogkörei

A. A hatáskör területe B. A munkáltatói jogkör megnevezése

1. Szolgálati viszony
megszüntetése, visszavétel

1.1. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok szolgálati viszonya
megszüntetésére

1.2. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok szolgálati viszonya
megszûnésének megállapítására

1.3. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok hivatásos állományba
visszavételére

2. Rendfokozatra
vonatkozó döntések

2.1. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz elsõ tábornoki rendfokozatba történõ
kinevezésre, ideértve a határozott idõre szóló kinevezést is

2.2. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok magasabb tábornoki
rendfokozatba történõ elõléptetésére, ideértve a határozott idõre szóló elõléptetést is

2.3. Tábornok esetén határozott idõre eggyel alacsonyabb rendfokozat
megállapítása

2.4. Elõléptetés ezredesi rendfokozatba, ideértve a határozott idõre szóló
elõléptetést is

3. Fegyelmi döntések 3.1. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornokkal szemben lefokozás fenyítés
alkalmazására

3.2. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornokkal szemben szolgálati viszony
megszüntetése fenyítés alkalmazására

3.3. Határozathozatal tábornokkal szembeni eljárásban

3.4. Határozathozatal másodfokú eljárásban

4. Méltatlansági eljárás 4.1. Határozathozatal a tábornokkal szembeni méltatlansági eljárásban

4.2. Köztársasági elnök értesítése a tábornokkal szembeni méltatlansági eljárás
megindításáról

4.3. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz a tábornok méltatlanságának
megállapítására

4.4. A 162. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti méltatlanság alóli mentesítés
tábornok esetén

5. Szolgálati beosztással
kapcsolatos döntések

5.1. Kinevezés tábornoki, ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztásba

5.2. Tábornok alacsonyabb vagy azonos szolgálati beosztásba áthelyezése

5.3. Kinevezés katonai attasé beosztásba

5.4. Tábornok esetén az együttalkalmazási tilalom alóli mentesítés

5.5. Tábornok szolgálati beosztásból történõ felfüggesztése

5.6. Tábornok rendelkezési állományba helyezése

5.7. Tábornok hazai vezénylése, és annak megszüntetése a képzésre vezénylés
kivételével

5.8. Tábornok megbízása

5.9. Tábornok illetmény nélküli szabadságának engedélyezése

6. Illetményre, távolléti
díjra vonatkozó döntések

6.1. Illetmény, távolléti díj visszatartása tábornok esetén

7. Külföldi szolgálatra
vezénylés

7.1. Tábornok tartós külföldi szolgálatra vezénylése

7.2. 1 évet meghaladó vezénylés nemzetközi szervezetek hivatalainál,
parancsnokságain és katonai szervezeteinél, más ország védelmi minisztériumában,
katonai parancsnokságán, alakulatánál, valamint Magyarország önálló külföldi
képviseleteinél, külföldön mûködõ nemzeti szervezeteinél történõ
szolgálatteljesítésre, katonadiplomáciai tevékenységre, pályázat alapján nemzetközi
szervezeteknél történõ külföldi szolgálatra

8. A KNBSZ hivatásos
állományára vonatkozó
külön döntések

8.1. Az Nbtv. szerinti munkáltatói jogkörök gyakorlása

8.2. Kifogástalan életvitel ellenõrzésének elrendelése tábornokkal szemben

8.3. Köztársasági elnök értesítése a tábornokkal szemben elrendelt kifogástalan
életvitel ellenõrzésérõl
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9. Nyugállományú
katonákat érintõ döntések

9.1. Elõterjesztési javaslat a köztársasági elnökhöz a nyugállományú tábornok
egyenruha viselésének, illetve rendfokozat használatának megvonása érdekében

10. Egyéb döntések 10.1. Kitüntetések, elismerések adományozása, felterjesztése a köztársasági elnökhöz

10.2. E törvényben a miniszter hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása

3. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

I. A tiszti és az altiszti állomány tagjának esküje

Az eskü szövege:

„Én ........................................ tiszt/altiszt esküszöm, hogy Magyarországot híven szolgálom, hûséges honvédje leszek.

Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran, a törvények betartásával és

betartatásával, a rám bízott honvédek és fegyverek erejével, életem árán is megvédem. Elöljáróim parancsainak

engedelmeskedem, alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem, róluk emberséggel és felelõsséggel

gondoskodom.”

(Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint:)

„Isten engem úgy segéljen!”

II. A Honvéd Koronaõrség tagjának esküje

Az eskü szövege:

„Én ........................................ ünnepélyesen esküszöm, hogy a Magyarország alkotmányos folytonosságát megtestesítõ

Szent Koronát minden körülmények között, minden veszélytõl megóvom és állhatatosan õrzöm, illetéktelen kézre

jutását életem árán is megakadályozom.

A különleges szolgálat által megkívánt magas követelmények érdekében tudásomat, testi erõnlétemet a legjobb

állapotban tartom, egész életemben erkölcsi feddhetetlenségre törekszem.

A Honvéd Koronaõrség bajtársi szellemétõl áthatva, példamutató módon mindenkor becsülettel, magyar honvédhez

méltón, harcban vitéz módon küzdve élek és halok.

(Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint:)

„Isten engem úgy segéljen!”

4. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

Várakozási idõk

1. Általános elõmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál

Kötelezõ maximális

Õrmester 4 év –

Törzsõrmester 4 év 8 év

Fõtörzsõrmester 6 év 12 év

Zászlós 5 év 12 év

Törzszászlós 5 év 15 év

Fõtörzszászlós – –

Hadnagy 4 év –

Fõhadnagy 4 év 8 év
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Százados 6 év 12 év

Õrnagy 5 év 12 év

Alezredes 5 év 15 év

Ezredes 3 év 10 év

Dandártábornok – –

Vezérõrnagy – –

Altábornagy – –

Vezérezredes – –

2. Speciális elõmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál

Kötelezõ

Õrmester 6 év

Törzsõrmester 6 év

Fõtörzsõrmester 6 év

Zászlós 6 év

Törzszászlós –

Hadnagy 6 év

Fõhadnagy 6 év

Százados 6 év

Õrnagy 6 év

Alezredes 6 év

Ezredes –

3. Legénységi beosztásoknál

Õrvezetõ 3 év

Tizedes 3 év

Szakaszvezetõ –

5. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

I. A tiszti állomány besorolási osztálya

A B C D

1. Besorolási kategória Rendszeresített rendfokozat
Besorolási kategória

szorzószáma
Honvédelmi szorzó

2. I. Hadnagy 3,00 0,60

3. II. Fõhadnagy 4,00 0,70

4. III. Százados 5,00 0,80

5. IV. Õrnagy 5,50 0,90

6. V. Alezredes 6,00 1,00

7. VI. Ezredes 7,00 1,10

8. VII. Dandártábornok 7,50 1,20

9. VIII. Vezérõrnagy 8,00 1,30

10. IX. Altábornagy 8,50 1,40

11. X. Vezérezredes 9,00 1,50
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II. A legénységi és az altiszti állomány besorolási osztálya

A B C D

1. Besorolási kategória Rendszeresített rendfokozat
Besorolási kategória

szorzószáma
Honvédelmi szorzó

2. I. Közkatona* 2,00 0,35

3. II. Õrvezetõ 2,10 0,40

4. III. Tizedes 2,20 0,45

5. IV. Szakaszvezetõ 2,40 0,50

6. V. Õrmester 2,60 0,55

7. VI. Törzsõrmester 2,80 0,60

8. VII. Fõtörzsõrmester 3,00 0,65

9. VIII. Zászlós 3,30 0,70

10. IX. Törzszászlós 3,60 0,75

11. X. Fõtörzszászlós 4,00 0,80

* A közkatona rendfokozatnak kizárólag e melléklet szempontjából minõsül.

6. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

ADATLAP

a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez

I. A jelentkezõ személyi adatai

Családi neve:

Utóneve:

Elõzõ neve (születési név):

Születési helye (helység, ország, ha nem
Magyarország):

Születési ideje (év, hó, nap):

Anyja születési neve:

Állampolgársága:

Állandó lakhelye (irányítószámmal):

Tartózkodási helye (irányítószámmal):

Lakás telefon (körzetszámmal):

Munkahelyi telefon (körzetszámmal):

Mobil telefon:

E-mail cím:

II. Családi állapotra vonatkozó adatok

Családi állapota: nõtlen – hajadon
házas – élettársi kapcsolat
elvált – özvegy

III. A jelentkezõvel közös háztartásban élõ hozzátartozók adatai

Neve:

Kapcsolat jellege (rokonsági foka):

Együttélés kezdete:

Neve:
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Kapcsolat jellege (rokonsági foka):

Együttélés kezdete:

Neve:

Kapcsolat jellege (rokonsági foka):

Együttélés kezdete:

Neve:

Kapcsolat jellege (rokonsági foka):

Együttélés kezdete:

Neve:

Kapcsolat jellege (rokonsági foka):

Együttélés kezdete:

IV. A jelentkezõ korábbi munkahelyeire vonatkozó adatok
(5 évre visszamenõleg)

Munkahely cégszerû elnevezése és címe:

Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):

Munkaviszony tartama: Kezdete: Vége:

Munkahely cégszerû elnevezése és címe:

Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):

Munkaviszony tartama: Kezdete: Vége:

Munkahely cégszerû elnevezése és címe:

Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):

Munkaviszony tartama: Kezdete: Vége:

V. A jelentkezõ gazdasági érdekeltségére vonatkozó adatok

Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:

Formája, cégszáma:

Címe:

Tulajdonos és tulajdoni hányad:

Társaságban való részvétel formája:

Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:

Formája, cégszáma:

Címe:

Tulajdonos és tulajdoni hányad:

Társaságban való részvétel formája:

VI. A jelentkezõ jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok

A jelentkezõnek a jelentkezést megelõzõ
1 évben szerzett jövedelmei:

Munkajövedelem
Befektetésbõl származó jövedelem
Gazdasági társaságból származó jövedelem
Szociális vagy munkanélküli ellátás
Ösztöndíj
Egyéb forrás
Eltartott

A jelentkezést megelõzõ 1 év havi nettó
átlagos jövedelme:

A jelentkezõ tulajdonában lévõ ingatlanok,
ingatlanrészek:

Tulajdonában lévõ jelentõsebb (legalább
300 000 Ft) értékû ingóságok és vagyoni
értékû jogok:

Jelentõsebb (300 000 Ft-ot meghaladó)
hitelállomány, kölcsöntartozások összege:
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VII. A jelentkezõ büntetett és szabálysértési elõéletére vonatkozó adatok

1. Indult-e ellene a jelentkezése keltétõl
számított 15 éven belül olyan büntetõeljárás,
amely büntetéssel vagy intézkedéssel
fejezõdött be?

igen – nem

amennyiben igen, bûncselekmény
megnevezése:

az elkövetés ideje:

az eljáró bíróság megnevezése:

a büntetés mértéke:

az ítélet kelte:

a mentesülés idõpontja:

amennyiben igen, bûncselekmény
megnevezése:

az elkövetés ideje:

az eljáró bíróság megnevezése:

a büntetés mértéke:

az ítélet kelte:

a mentesülés idõpontja:

2. Áll-e jelenleg büntetõeljárás alatt?
Az eljárás alapjául szolgáló bûncselekmény
megnevezése és az elkövetés ideje:
Eljáró bíróság (ügyészség,
nyomozóhatóság):

igen – nem

Az eljárás jelentkezéskori szakasza: nyomozati – ügyészi – bírói szak

Az eljárás során hozott érdemi határozat,
végzés, ítélet tartalma, kelte:

3. A jelentkezést megelõzõ 2 éven belül
szabálysértés miatt kapott-e pénzbírságot?
Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen, a bírság befizetése megtörtént-e:

igen – nem
(helyszíni bírságot figyelmen kívül kell hagyni)

igen – még nem – elzárásra változtatták

Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen, a bírság befizetése megtörtént-e: igen – még nem – elzárásra változtatták

Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen, a bírság befizetése megtörtént-e: igen – még nem – elzárásra változtatták

VIII. A jelentkezõ szabadidõs szokásaira vonatkozó adatok

Rendszeresen gyakorolt szabadidõs
tevékenység (sport, kulturális, egyéb hobbi):

Rendszeresen látogatott szórakozóhelyek
rendszeresség megjelölésével (havi, heti,
napi gyakoriság):

Az adatlapot kitöltve átvettem:

(dátum)

Honvédség képviselõjének aláírása
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7. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

I. Nyilatkozat a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez

Hozzájárulok, hogy az életvitelemet, jövedelmi és vagyoni viszonyaimat, életkörülményeimet, lakó és családi

környezetemet a kifogástalan életvitel követelményének való megfelelésem megállapítására elrendelt ellenõrzés

során megvizsgálják.

(Kelt, dátum)

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

aláírás, lakcím

II. A hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élõ házastárs, élettárs, felnõtt korú hozzátartozó nyilatkozata

Kijelentem, hogy házastársam, élettársam, hozzátartozóm tájékoztatott arról, hogy a kifogástalan életvitel ellenõrzése

személyemet is érintheti, amelynek keretén belül az ellenõrzését végzõ szerv a bûnügyi nyilvántartásból rám

vonatkozóan is adatot igényelhet.

(Kelt, dátum)

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

aláírás, lakcím

8. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja

I. Az alapösztöndíj szorzószáma havonta

1. szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: 0,60

2. rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: 0,55

3. az 1. és a 2. pontokba nem tartozók esetén: 0,50

II. Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta az egyes kiképzési vagy tanulmányi szemeszterek alapján

1. I. szemeszter (katonai alapfelkészítés): 0,25

2. II. szemeszter: 0,26

3. III. szemeszter: 0,27

4. IV. szemeszter: 0,28

5. V. szemeszter: 0,29

6. VI. szemeszter: 0,30

7. VII. szemeszter: 0,31

8. VIII. szemeszter: 0,32
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III. A honvéd tisztjelölt az elõzõ szemeszter tanulmányi eredménye alapján számítandó tanulmányi pótlékának

szorzószáma havonta a korrigált kreditindex alapján:

1. 3,50 és alatta: nem jár

2. 3,51–4,00 között: 0,10

3. 4,01–4,50 között: 0,15

4. 4,51–5,00 között: 0,20

5. a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott legmagasabb
követelményeknek megfelelõk esetében:

0,40

IV. Egyéb pótlék az illetményalap %-ában

a repülési pótlék, az éves repülési tervben meghatározott repülési feladatok 100%-os
teljesítése esetén, évente

25–100

ejtõernyõs-ugrási pótlék az ugrások számától függõen, ugrásonként 2–5

katasztrófavédelmi pótlék 5,80

II. A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja

I. Az alapösztöndíj szorzószáma havonta

1. szakaszrangidõs altiszti feladatok ellátására kijelöltek esetén: 0,60

2. rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: 0,55

3. az 1. és a 2. pontok alá nem tartozók esetén: 0,50

II. Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta, az egyes tanulmányi félévek idõszakai alapján

1. 13/1. félév: 0,20

2. 13/2. félév: 0,22

3. 14/1. félév: 0,24

4. 14/2. félév: 0,26

III. Tanulmányi pótlék szorzószáma havonta, a honvéd altiszt-jelölt elõzõ félév tanulmányi eredménye alapján

1. 3,50 és alatta: nem jár

2. 3,51–4,00 között: 0,10

3. 4,01–4,50 között: 0,15

4. 4,51–5,00 között: 0,20

5. a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott legmagasabb
követelményeknek megfelelõk esetében:

0,40

IV. Egyéb pótlék az illetményalap %-ában

katasztrófavédelmi pótlék 5,80
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 373/2012. (XII. 18.) Korm. rendelete

a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet 3 napon belül elektronikus úton kell az elbíráló hatósághoz továbbítani.”

2. § Az R. 5. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az igazolvány kiállításának ügyintézési határideje 21 nap.”

3. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az igazolványt a kérelmezõ – kérelemben feltüntetett – választása szerint

a) a fõvárosi és megyei kormányhivatalnál, vagy

b) külföldön a diplomáciai és konzuli képviseletnél vagy

c) a diplomáciai és konzuli képviselet által – a könyvelt küldeményként történõ kézbesítésre vonatkozó szabályoknak

megfelelõen – postára adott igazolványt postai úton

veheti át.”

(2) Az R. 8. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A postai úton történõ kézbesítés esetén a diplomáciai és konzuli képviselet a kérelmezõt elõzetesen tájékoztatja

a postai kézbesítés biztonsági kockázatairól.”

4. § Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A Hivatal a kiadott igazolványt és – ha kiállításra került – a pótfüzetet 21 napon belül visszavonja a Szátv.

21. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonási ok fennállása esetén.

(2) A Szátv. 21. § (6) bekezdésében meghatározott szervek, illetve hatósági nyilvántartások adatkezelõi – a Szátv.

21. § (2) bekezdés a) és f)–g) pontjában meghatározott visszavonási ok tekintetében a diplomáciai és konzuli

képviselet, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal – haladéktalanul értesítik a Hivatalt,

a) ha eljárásuk során az igazolvány tulajdonosával szemben az (1) bekezdésben meghatározott visszavonási ok

fennállásáról értesülnek, illetve, ha eljárásuk visszavonási okot eredményez, vagy

b) ha az érintett személy az igazolványnak, valamint a pótfüzetnek a birtokából történt kikerülését a diplomáciai és

konzuli képviseletnél, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatalnál bejelentette.”

5. § Az R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az igazolványt a Hivatal

a) a kérelmezõ bejelentése alapján 21 napon belül vagy

b) hivatalból a kézhezvételt követõ egy éven belül

kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy gyártáshibás.

(2) A Hivatal az igazolványt a kérelmezõ bejelentése alapján 21 napon belül kicseréli, ha adatváltozás történt, de az

adatváltozás az igazolvány adataiban a jogosultságot nem érintõ változást eredményezett. A Hivatal az igazolvány

cseréjével egyidejûleg nyilvántartásába bejegyzi az adatváltozást, illetve az új igazolvány okmányazonosítóját.”

28584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám



6. § (1) Az R. 10/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná

vált, betelt, akkor az igazolvány tulajdonosának kérelmére az utazási, diák, pedagógus és oktatói kedvezmény

igénybevételére jogosító pótfüzetet kell kiadni. A kérelmezõ a kérelmét postai úton a megfelelõen kitöltött

nyomtatvány megküldésével is benyújthatja. A pótfüzet csak az igazolvánnyal együtt érvényes.

(2) A pótfüzet kiadásához az igazolványt be kell mutatni vagy postai úton meg kell küldeni. A kérelmezõ az

igazolványt a pótfüzettel egyidejûleg kapja vissza, ha a pótfüzetet postai úton kérelmezte. A pótfüzetbe be kell

jegyezni az igazolvány okmányszámát és tulajdonosának nevét, továbbá fel kell tüntetni a pótfüzet sorszámát, illetve

a kiállító aláírását és bélyegzõlenyomatát. Ezzel egyidejûleg az igazolvány-nyilvántartásba a pótfüzet sorszámát,

kiadásának tényét, helyszínét és idejét is be kell jegyezni.”

(2) Az R. 10/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha pótfüzet kiadása válik szükségessé, azt a diplomáciai és konzuli képviselet, illetve a fõvárosi és megyei

kormányhivatal közremûködésével kell kiadni. A kérelmezõ választása szerint a diplomáciai és konzuli képviselet,

illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal a pótfüzetet postai úton is megküldheti.”

7. § Az R. 10/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A pótfüzetet az igazolvány tulajdonosának bejelentése alapján a diplomáciai és konzuli képviselet, illetve

a fõvárosi és megyei kormányhivatal kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy gyártáshibás. Az új pótfüzet

átadásával vagy postai úton történõ megküldésével egyidejûleg a diplomáciai és konzuli képviselet, illetve a fõvárosi

és megyei kormányhivatal az elõzõ sorszámú pótfüzetet bevonja, az abban feltüntetett, a tárgyévre vonatkozó

igazolásokat és bejegyzéseket az új pótfüzetbe átvezeti, és ezt bélyegzõlenyomatával hitelesíti. Ezzel egyidejûleg

a diplomáciai és konzuli képviselet, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal az igazolvány hivatalos bejegyzések

rovatába is bejegyzi az új pótfüzet kiadásának tényét, helyszínét és idejét, továbbá intézkedést tesz az elõzõ sorszámú

pótfüzet érvénytelenségének a nyilvántartásba történõ bejegyzésére. A pótfüzet postai úton való benyújtása esetén

az igazolványt a kérelmezõ a pótfüzettel egyidejûleg kapja vissza.”

8. § Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az igazolvány a tulajdonosa birtokából kikerült, illetve használatra alkalmatlanná vált, azt kérelemre 21 napon

belül, a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Hivatal pótolja.”

9. § Az R. 13/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha csak a pótfüzet került ki a tulajdonosának birtokából, illetve vált használatra alkalmatlanná, a diplomáciai és

konzuli képviselet, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal a 10/A. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott eljárás

szerint új pótfüzetet ad ki, mellyel egyidejûleg az elõzõ sorszámú pótfüzet érvénytelenségének tényét

a nyilvántartásba bejegyzi.”

10. § Az R. a következõ 23. §-sal egészül ki:

„23. § E rendeletnek a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 373/2012. (XII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.)

megállapított rendelkezéseit – az R. hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

11. § Az R.

a) 8. § (1) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 10/B. § (2) bekezdésében, 13/A. § (1) bekezdésében a „jogosult”

szövegrész helyébe a „kérelmezõ”,

b) 10/B. § (2) bekezdésében az „A jogosult” szövegrész helyébe az „Az igazolvány tulajdonosa”,

c) 13/A. § (1) bekezdésében az „a jogosult” szövegrész helyébe az „az igazolvány tulajdonosa”,

d) 6. § (1) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § nyitó szövegrészében, 12. § b) és

c) pontjában, 14. §-ában, 16. § (2) és (6) bekezdésében, 17. §-ában és 19. §-ában az „illetõleg” szövegrész helyébe

az „illetve”

szöveg lép.

12. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelete

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

korlátozásáról

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

– az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya az elektromos és elektronikus berendezésekre és az azokban alkalmazható veszélyes anyagokra

terjed ki.

(2) E rendelet hatálya

a) Magyarország alapvetõ biztonságának védelméhez szükséges berendezésekre, beleértve a kifejezetten katonai

célokra szánt fegyvereket, lõszereket és hadifelszerelést is,

b) a világûrbe felbocsátásra szánt berendezésekre,

c) az olyan berendezésre, amelyet kifejezetten egy másik fajta, e rendelet hatálya alá nem tartozó berendezés

részének szánnak, vagy akként szerelnek be, és amely csak ez utóbbi berendezés részeként alkalmas

rendeltetésének betöltésére, továbbá amelyet csak ugyanazon külön megtervezett berendezés válthat fel,

d) a nagyméretû, rögzített ipari szerszámokra,

e) a nagyméretû, helyhez kötött ipari létesítményekre,

f) a személy- és áruszállítási eszközökre, a típusjóváhagyással nem rendelkezõ elektromos kétkerekû jármûvek

kivételével,

g) a kizárólag szakmai használatra rendelkezésre bocsátott, nem közúti mozgó gépekre,

h) az aktív beültethetõ orvostechnikai eszközökre,

i) a fényelektromos eszközökre, amelyeket olyan rendszerben szándékoznak alkalmazni, amelyet egy

meghatározott helyen való tartós használatra terveztek, szereltek össze és üzemeltek be szakemberek közüzemi,

kereskedelmi, ipari és lakossági felhasználás céljából, napfénybõl származó energiatermeléshez és

j) a kifejezetten kutatás és fejlesztés céljából tervezett, kizárólag vállalkozások által egymás rendelkezésére

bocsátott berendezésekre

nem terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. aktív beültethetõ orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökrõl szóló miniszteri rendelet szerinti aktív

implantátum;

2. CE jelölés: olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel a jelölés alkalmazását elõíró uniós

követelményeknek;

3. cserealkatrész: az elektromos és elektronikus berendezés egy részét helyettesíthetõ külön része, amely nélkül

az elektromos és elektronikus berendezés nem mûködhet a tervezettnek megfelelõen, illetve az elektromos és

elektronikus berendezés mûködõképessége helyreáll, illetve javul az alkatrész cserealkatrésszel történõ

helyettesítése révén;

4. elektromos és elektronikus berendezés: olyan berendezés, amelynek legalább egy szándékolt funkciója ellátásának

megfelelõ mûködése elektromos áram vagy elektromágneses mezõtõl függ, valamint az elektromos áram vagy

elektromágneses mezõ generálására, átalakítására és mérésére szolgáló olyan berendezés, amely váltóáram

mellett legfeljebb 1000 volt, egyenáram mellett legfeljebb 1500 volt feszültségre terveztek;

5. forgalmazó: a gyártón és az importõrön kívüli természetes vagy jogi személy, aki az értékesítési láncban

az elektromos vagy elektronikus berendezést rendelkezésre bocsátja;

6. forgalomba hozatal: egy elektromos vagy elektronikus berendezés elsõ alkalommal történõ rendelkezésre

bocsátása az uniós piacon;

7. forgalomból történõ kivonás: minden olyan intézkedés, amelynek célja egy termék forgalmazásának

megakadályozása az értékesítési láncban;
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8. gazdasági szereplõ: a gyártó, a meghatalmazott képviselõ, az importõr és a forgalmazó;

9. gyártó: a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely elektromos vagy elektronikus berendezést gyárt, vagy

saját neve vagy védjegye alatt ilyen berendezést terveztet vagy gyártat és forgalmaz;

10. harmonizált szabvány: olyan szabvány, amelyet a nemzeti szabványosításról szóló törvény szerinti Európai

Szabványügyi Szervezet fogadott el;

11. homogén anyag: mindenütt egységes összetételû anyag vagy anyagok keveréke, amely több anyagra

mechanikus úton, így különösen szétcsavarozással, vágással, zúzással, õrléssel vagy csiszolással szét nem

bontható vagy választható;

12. honosított harmonizált szabvány: a nemzeti szabványként közzétett harmonizált szabvány;

13. importõr: az Európai Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, amely harmadik országból

származó elektromos vagy elektronikus berendezést hoz forgalomba az uniós piacon;

14. in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló miniszteri

rendelet szerinti in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz;

15. ipari felügyeleti és vezérlõ eszközök: kizárólag ipari vagy szakmai célú használatra kialakított felügyeleti és vezérlõ

eszközök;

16. kábelek: 250 voltnál kisebb feszültségû kábel, amely elektromos és elektronikus berendezések elektromos

kimenethez való csatlakoztatásához, két vagy több elektromos és elektronikus berendezés egymáshoz való

csatlakoztatásához összeköttetésként vagy hosszabbítóként szolgál;

17. kizárólag szakmai használatra szánt nem közúti mozgó gép: fedélzeti energiaforrással rendelkezõ gép, amelynek

mûködtetése mobilitást, folyamatos vagy részben folyamatos mozgást követel meg meghatározott

munkavégzési helyek között, és kizárólag szakmai célra használható;

18. megbízható helyettesítõ anyag: olyan helyettesítõ anyag, amellyel az elektromos és elektronikus berendezés

valószínûleg hiba nélkül fogja a megkövetelt funkciót ellátni adott körülmények között, adott idõtartamig;

19. megfelelõségértékelés: az elektromos vagy elektronikus berendezés e rendelet szerinti követelményei

megfelelõségének kimutatása érdekében alkalmazott eljárás;

20. meghatalmazott képviselõ: az Európai Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely

a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon;

21. mûszaki leírás: a termék, a folyamat vagy a szolgáltatás által teljesítendõ mûszaki követelményeket ismertetõ

dokumentum;

22. nagyméretû, helyhez kötött létesítmény: különbözõ típusú készülékek, illetve adott esetben egyéb eszközök

nagyméretû kombinációja, amelyeket szakemberek állandó, elõre meghatározott, ennek a célnak megfelelõ

helyen való használat céljából szerelnek össze és üzemelnek be vagy szerelnek le;

23. nagyméretû, rögzített ipari szerszámok: gépek, berendezések, illetve alkatrészek nagyméretû összessége, amelyek

együtt egy adott alkalmazás céljából mûködnek, és amelyeket szakemberek állandó jelleggel egy adott helyen

üzemelnek be és szerelnek le, illetve szakemberek vesznek igénybe és tartanak karban valamely ipari gyártó

létesítményben vagy kutatási és fejlesztési létesítményben;

24. orvostechnikai eszköz: az egészségügyrõl szóló törvény szerinti orvostechnikai eszköz, amely elektromos vagy

elektronikus berendezés is egyben;

25. piacfelügyelet: a hatóságok azon tevékenységei és intézkedései, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy

az elektromos vagy elektronikus berendezések megfeleljenek az e rendeletben foglalt követelményeknek, és ne

veszélyeztessék az egészséget, a biztonságot vagy egyéb közérdek érvényesülését;

26. piacon való hozzáférhetõvé tétel: olyan kereskedelmi tevékenység, amelynek során elektromos vagy elektronikus

berendezést bocsátanak rendelkezésre – térítés ellenében vagy ingyenesen – az uniós piacon való forgalmazás,

fogyasztás vagy felhasználás céljára;

27. rendelkezésre álló helyettesítõ anyag: olyan helyettesítõ anyag, amely az 1. mellékletben felsorolt anyagok

gyártásához és szállításához szükséges idõhöz képest ésszerû határidõn belül gyártható és szállítható;

28. visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználó számára már elérhetõ termék

visszajuttatása.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám 28587



3. A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátai

3. § (1) Az elektromos és elektronikus berendezés – beleértve a javításához, újrahasználatához, mûködésének megújításához

vagy teljesítménye javításához felhasznált kábeleket és cserealkatrészeket is –, ha homogén anyagában

az 1. mellékletben foglalt anyagot a megengedettnél nagyobb koncentrációban tartalmazza, – a (2) bekezdés szerinti

kivétellel – nem hozható forgalomba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti forgalomba hozatali tilalom a 2. és 3. mellékletben felsorolt elektromos és elektronikus

berendezések esetében nem alkalmazható.

4. A veszélyes anyagok alkalmazása alóli mentesség biztosítása egyedi kérelem alapján

4. § (1) A gyártó, a gyártó meghatalmazott képviselõje vagy az ellátási láncban részt vevõ gazdasági szereplõ a 2. és

3. mellékletben foglalt veszélyes anyagok alkalmazása alóli mentességi elõírások módosítása vagy új mentesség

megadása érdekében, az Európai Bizottság részére kérelmet nyújthat be. A kérelemnek legalább a 4. mellékletben

foglaltakat tartalmaznia kell.

(2) Ha a 2. és 3. mellékletben a veszélyes anyag tekintetében mentességi határidõ került elõírásra, a mentesség

megújítására vonatkozó kérelmet a mentességi határidõ lejárta elõtt legalább 18 hónappal kell benyújtani.

(3) Mentesség abban az esetben szerezhetõ, ha az nem gyengíti a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl,

engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv

módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi

irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló,

2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által a környezet és az egészség

tekintetében biztosított védelmet, és ha:

a) a veszélyes anyag kivonása vagy helyettesítése a tervezés módosításával olyan anyagok vagy alkatrészek

használatával, amelyekhez nem szükségesek az 1. mellékletben felsorolt anyagok, mûszakilag vagy

tudományosan nem kivitelezhetõ,

b) a helyettesítõ anyagok megbízhatósága nem biztosított, vagy

c) a helyettesítés által okozott összes káros környezeti, egészségügyi és fogyasztók biztonságát érintõ hatás

várhatóan meghaladja az így elért összes környezeti, egészségügyi és fogyasztók biztonságát érintõ elõnyt.

5. A veszélyes anyagok körének módosítása

5. § (1) A környezetvédelemért felelõs miniszter az Európai Bizottságnál kezdeményezheti az 1. mellékletben felsorolt

veszélyes anyagok jegyzékének módosítását.

(2) A javaslatnak legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia:

a) a javasolt korlátozás pontos és világos megfogalmazása;

b) a korlátozásra vonatkozó hivatkozások és tudományos bizonyítékok;

c) az anyagnak vagy hasonló anyagok csoportjának elektromos és elektronikus berendezésekben való

felhasználására vonatkozó információ;

d) a különösen az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésével kapcsolatos mûveletek során

észlelhetõ káros hatásokkal és kitettséggel kapcsolatos információ;

e) az esetleges helyettesítõ anyagokkal és egyéb megoldásokkal, azok rendelkezésre állásával és

megbízhatóságával kapcsolatos információ;

f) az uniós szintû korlátozás szükségességének igazolása;

g) a javaslat társadalmi-gazdasági hatásainak értékelése.

6. A gyártó kötelezettsége

6. § (1) A gyártó az elektromos és elektronikus berendezés e rendeletben foglalt veszélyes anyag követelmények szerinti

tervezését és gyártását biztosítja.

(2) A gyártó az 5. mellékletben foglaltak alapján összeállítja a mûszaki dokumentációt és végrehajtja vagy végrehajtatja

a belsõ gyártásellenõrzési eljárást.
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(3) Ha a (2) bekezdés szerint lefolytatott eljárás során az elektromos vagy elektronikus berendezésrõl azt állapítják meg,

hogy megfelel az e rendeletben elõírt követelményeknek, a gyártó EU-megfelelõségi nyilatkozatot állít ki, és

CE-jelölést helyez el a készterméken. Az EU-megfelelõségi nyilatkozat kiállításának alapjául legalább az 5. melléklet

szerinti tartalommal folyó, egyéb megfelelõségértékelési eljárásban is sor kerülhet, amely során egy egységes mûszaki

dokumentáció készíthetõ.

(4) A gyártó az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatalától számított tíz évig a mûszaki

dokumentációt és az EU-megfelelõségi nyilatkozatot megõrzi.

(5) A gyártó gondoskodik olyan eljárások meglétérõl, amelyekkel elérhetõ, hogy a sorozatgyártás e rendeletben elõírt

követelményeknek megfelelõ maradjon. Ennek során figyelembe kell venni a termék tervezésének és jellemzõinek

változásait, valamint azon harmonizált szabványok vagy mûszaki specifikációk módosulásait, amelyek alapján

az elektromos vagy elektronikus berendezés megfelelõségét megállapították.

(6) A gyártó nyilvántartja a nem megfelelõ elektromos vagy elektronikus berendezéseket és a termékvisszahívásokat,

továbbá errõl tájékoztatja a forgalmazókat.

(7) A gyártó biztosítja, hogy elektromos vagy elektronikus berendezésen típus-, tétel-, sorozatszám, vagy egyéb

azonosítására alkalmas elem szerepeljen, vagy ha a berendezés mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetõvé,

a megkövetelt információk a csomagoláson, vagy a berendezést kísérõ dokumentumban szerepeljenek.

(8) A gyártó – kivéve, ha más jogszabály részletesebb feltételeket állapít meg – feltünteti az elektromos vagy elektronikus

berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a csomagoláson vagy a berendezés kísérõ dokumentációján a nevét,

bejegyzett elnevezését vagy bejegyzett védjegyét és kapcsolattartási címét. Kapcsolattartási címként egyetlen olyan

elérhetõséget kell megjelölni, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni.

(9) A gyártó az általa forgalomba hozott olyan elektromos és elektronikus berendezés esetében, amely kapcsán

megállapítja vagy valószínûsíti, hogy az nem felel meg az e rendelet által támasztott követelményeknek, azonnal

megteszi a berendezés megfelelõvé tételéhez, vagy szükség esetén forgalomból való kivonásához vagy

visszahívásához szükséges intézkedéseket. A gyártó intézkedésérõl – annak részletes bemutatásával – haladéktalanul

tájékoztatja azon Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban: EGT-állam)

hatáskörrel rendelkezõ nemzeti hatóságait, amelyek hozzáférhetõvé tették az elektromos és elektronikus

berendezést.

(10) A gyártó más EGT-állam hatáskörrel rendelkezõ nemzeti hatóságának a piacfelügyeleti hatóság által közvetített,

indokolt kérésére átadja az elektromos és elektronikus berendezés e rendeletnek való megfelelõségének igazolásához

szükséges összes információt és dokumentációt magyar, vagy – amennyiben rendelkezésre áll – a hatóság által kért

egyéb nyelven, és együttmûködik az általa forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezés

e rendeletnek való megfelelést biztosító intézkedésekben.

7. Gyártói képviselet

7. § (1) A gyártó e rendelet szerinti kötelezettségeinek ellátására – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – írásban képviselõt

hatalmazhat meg. A gyártó a képviselõ meghatalmazásáról és elérhetõségérõl a meghatalmazás másolatának

megküldésével értesíti a termékcsoport ellenõrzése szerinti piacfelügyeleti hatóságot.

(2) A gyártó az elektromos és elektronikus berendezés e rendeletben foglalt veszélyes anyag követelmények szerinti

tervezésének és gyártásának, valamint a mûszaki dokumentáció elkészítési kötelezettségének ellátására képviselõt

nem hatalmazhat meg.

(3) A meghatalmazás legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az EU-megfelelõségi nyilatkozat és a mûszaki dokumentáció – ellenõrzõ hatóság számára bemutatás céljából –

megõrzési kötelezettsége az elektromos és elektronikus berendezés forgalomba hozatalától számított tíz évig;

b) az elektromos vagy elektronikus berendezés e rendeletnek való megfelelését igazoló információ és

dokumentáció átadása az ellenõrzõ hatóság kérésére;

c) hatósággal való együttmûködés az elektromos vagy elektronikus berendezések e rendeletnek való megfelelését

biztosító intézkedések során.

8. Az importõr kötelezettsége

8. § (1) Az importõr az elektromos és elektronikus berendezést CE-jelöléssel, és ahhoz kapcsolódó dokumentumokkal

hozhatja forgalomba. Az importõr nyilvántartja a nem megfelelõ elektromos vagy elektronikus berendezéseket és

a termékvisszahívásokat, továbbá errõl tájékoztatja a forgalmazókat.
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(2) Az importõr az olyan elektromos és elektronikus berendezés esetében, amely kapcsán megállapítja vagy valószínûsíti,

hogy az nem felel meg az e rendelet által támasztott követelményeknek, azt mindaddig nem hozhatja forgalomba,

amíg nem felel meg e rendelet szerinti elõírásoknak. Az importõr az intézkedésérõl tájékoztatja a gyártót, valamint

a piacfelügyeleti hatóságot. A 6. § (9) bekezdés szerinti elõírások az importõr esetében is alkalmazandóak.

(3) Az importõr – kivéve, ha más jogszabály részletesebb feltételeket állapít meg – feltünteti az elektromos vagy

elektronikus berendezésen, vagy – ha ez nem lehetséges – a csomagoláson vagy a berendezés kísérõ

dokumentációján a nevét, bejegyzett elnevezését vagy bejegyzett védjegyét és kapcsolattartási címét.

(4) Az importõr az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatalától számított tíz évig a mûszaki

dokumentációt és az EU-megfelelõségi nyilatkozatot megõrzi.

(5) Az importõr más EGT-állam hatáskörrel rendelkezõ nemzeti hatóságának a piacfelügyeleti hatóság által közvetített

indokolt kérésére átadja az elektromos és elektronikus berendezés e rendeletnek való megfelelõségének igazolásához

szükséges összes információt és dokumentációt magyar, vagy – amennyiben rendelkezésre áll – a hatóság által kért

egyéb nyelven, és együttmûködik az általa forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezés

e rendeletnek való megfelelést biztosító intézkedésekben.

9. A forgalmazó kötelezettsége

9. § (1) A forgalmazó az elektromos és elektronikus berendezést CE-jelöléssel a hozzá tartozó, magyar nyelvû szükséges

dokumentumokkal, továbbá a 6. § (7) és (8) bekezdésében, illetve a 8. § (3) bekezdésében megkövetelt adatok

feltüntetésével teheti elérhetõvé a piacon.

(2) A forgalmazó az olyan elektromos és elektronikus berendezés esetében, amely kapcsán megállapítja vagy

valószínûsíti, hogy az nem felel meg az e rendelet által támasztott követelményeknek, azt mindaddig nem

forgalmazhatja, amíg nem felel meg e rendelet szerinti elõírásoknak. A forgalmazó intézkedésérõl tájékoztatja

a gyártót, az importõrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságot. A 6. § (9) bekezdés szerinti elõírások a forgalmazó

esetében is alkalmazandóak.

(3) A forgalmazó más EGT-állam hatáskörrel rendelkezõ nemzeti hatóságának a piacfelügyeleti hatóság által közvetített,

indokolt kérésére átadja az elektromos és elektronikus berendezés e rendeletnek való megfelelõségének igazolásához

szükséges összes információt és dokumentációt magyar, vagy – amennyiben rendelkezésre áll – a hatóság által kért

egyéb nyelven, és együttmûködik az általa forgalmazott elektromos vagy elektronikus berendezés e rendeletnek való

megfelelést biztosító intézkedésekben.

10. A gyártói kötelezettség átszállása

10. § Amennyiben az elektromos és elektronikus berendezést az importõr vagy a forgalmazó saját neve, védjegye vagy

kereskedelmi neve alatt hozza forgalomba vagy forgalmazza, vagy az elektromos és elektronikus berendezésen olyan

módosítást hajt végre, amely az elektromos és elektronikus berendezés biztonsági és megfelelõségi jellemzõit

befolyásolja, úgy gyártónak kell tekinteni, és a gyártóra vonatkozó kötelezettségek terhelik.

11. A gazdasági szereplõk azonosítása

11. § A gazdasági szereplõ az elektromos és elektronikus berendezés forgalomba hozatalától számított tíz évig köteles

megõrizni azon gazdasági szereplõ azonosító adatait, amelytõl elektromos és elektronikus berendezést szerzett be,

vagy amelyet azzal látott el.

12. Az Európai Unió követelményeinek való megfelelõség igazolása

12. § (1) A gyártó az elektromos és elektronikus berendezés e rendeletben foglalt veszélyes anyag követelmények szerinti

megfelelõségét EU-megfelelõségi nyilatkozat kiállításával igazolja, melynek tartalmáért felelõsséget vállal.

(2) A gyártó által kiállított EU-megfelelõségi nyilatkozat igazolja, hogy az elektromos és elektronikus berendezés megfelel

az e rendelet szerinti veszélyes anyag követelményeknek.

(3) Az EU-megfelelõségi nyilatkozatot a 6. melléklet szerinti szerkezetminta és elemek szerint, magyar nyelven kell

kiállítani és naprakészen tartani.
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13. A CE-jelölés

13. § (1) A CE-jelölésnek a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak megállapításáról

és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi

rendelet 30. cikkében meghatározott általános elveknek meg kell felelnie.

(2) A CE-jelölést a készterméken vagy annak adattábláján jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell elhelyezni.

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezés jellege miatt ez lehetetlen vagy indokolatlan volna, akkor a jelölést

a csomagoláson, valamint a kísérõ dokumentumokban kell feltüntetni.

(3) A CE-jelölést még az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatala elõtt kell a terméken elhelyezni.

(4) A CE-jelöléssel ellátott elektromos vagy elektronikus berendezések e rendeletnek való megfelelõségét az ellenkezõ

bizonyításig vélelmezni kell.

(5) Azokról az anyagokról, alkotóelemekrõl és elektromos és elektronikus berendezésekrõl, amelyeken e rendelet szerinti

veszélyes anyag követelményeinek való megfelelés bizonyítására végeztek teszteket és méréseket, vagy amelyeket

olyan harmonizált szabványokkal összhangban értékeltek, amelyek hivatkozását közzétették az Európai Unió

Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az elõírt követelményeknek.

(6) A környezetvédelemért felelõs miniszter az Európai Bizottságnál kezdeményezheti e rendelet veszélyes anyag

tartalmára vonatkozó harmonizált szabvány felülvizsgálatát.

14. Ellenõrzés

14. § (1) Az e rendeletben foglalt veszélyes anyag követelmények betartását a 7. melléklet szerinti

a) 1–7. termékcsoport esetében a fogyasztóvédelmi hatóság,

b) 8. termékcsoport esetében az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal,

c) 9–10. termékcsoport esetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti

hatósága

(az a)–c) pont szerinti hatóságok a továbbiakban együtt: piacfelügyeleti hatóság) ellenõrzi.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a 7. melléklet szerinti 11. termékcsoport esetén a feladat- és hatáskörérõl szóló

jogszabályban meghatározott esetekben végzi az e termékcsoportba tartozó berendezések ellenõrzését.

(3) A piacfelügyeleti hatóság a termékek piacfelügyeletérõl szóló törvény szerinti ellenõrzést folytat le, és az abban

meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

15. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2013. január 3-án lép hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdésében elõírt forgalmazási korlátozást

a) a 2014. július 22-tõl forgalomba hozott orvostechnikai eszközre, felügyeleti és vezérlõ eszközre,

b) a 2016. július 22-tõl forgalomba hozott in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközre és

c) a 2017. július 22-tõl forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlõ eszközre

kell alkalmazni.

(3) A 3. § (1) bekezdésében elõírt forgalmazási korlátozás

a) a 2006. június 30-ig forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezés,

b) a 2014. július 21-ig forgalomba hozott orvostechnikai eszköz,

c) a 2014. július 21-ig forgalomba hozott felügyeleti és vezérlõ eszköz,

d) a 2016. július 21-ig forgalomba hozott in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz, a 2017. július 21-ig forgalomba

hozott ipari felügyeleti és vezérlõ eszköz és

e) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet által biztosított forgalomba hozatali mentesség hatálya alá tartozó

elektromos és elektronikus berendezés

javításához, újrahasználatához, mûködésének megújításához vagy teljesítménye javításához felhasznált kábelekre

vagy cserealkatrészekre nem alkalmazható.

(4) Az újrahasznált cserealkatrészekre, amelyeket 2006. július 1-jét megelõzõen forgalomba hozott elektromos és

elektronikus berendezésbõl nyertek, és 2016. június 30-ig forgalomba hozott elektromos és elektronikus

berendezésben használnak, ha az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenõrizhetõ zárt csererendszereken belül
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kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót, a 3. § (1) bekezdésében elõírt forgalmazási

korlátozás nem alkalmazható. A gyártó e bekezdés szerinti elõírásoknak való megfelelést igazolni köteles.

(5) A 3. § (1) bekezdése szerinti forgalmazási korlátozás azon elektromos és elektronikus berendezések esetében, amelyek

nem tartoztak az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának

korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet hatálya alá, 2019. július 23-tól alkalmazandó.

16. § Ez a rendelet

a) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

mellékletének az ólmot, illetve kadmiumot tartalmazó alkalmazások mentesítése tekintetében történõ

módosításáról szóló, 2011. szeptember 8-i 2011/534/EU bizottsági határozatnak

való megfelelést szolgálja.

17. § Hatályát veszti az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának

korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az elektromos és elektronikus berendezésekben alkalmazható veszélyes anyagok és azok megengedett

legnagyobb mennyisége

A B

1. Veszélyes anyag Legnagyobb megengedett tömegszázalék

2. Ólom 0,1

3. Higany 0,1

4. Kadmium 0,01

5. Hat vegyértékû króm 0,1

6. Polibrómozott bifenilek (PBB) 0,1

7. Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 0,1
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2. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez
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A veszélyes anyagok alkalmazása alóli mentességek 
 

 A B C D 
1. I. HIGANYTARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK 
2. a) Egy végükön fejelt (kompakt) fénycsövekben használt higany, amelynek 

megengedett mennyisége (ég nként):  
3.  

Típus 
P 

Teljesítmény 
W 

Maximális 
megengedett 
koncentráció 

A mentesség 
határideje 

4. Általános világítási célra 
szolgáló fénycs  

 
P < 30 W 

5 mg 
 

2011. december 31-
ig 

3,5 mg 2012. december 31-
ig 

2,5 mg 2013. január 1-jét l 

5. 30 W   P < 50 W 5 mg 2011. december 31-
ig 

3,5 mg 2012. január 1-jét l 
6. 50 W  P < 150 W 5 mg mentesség ideje 

nincs korlátozva 
7. 150 W  P 15 mg mentesség ideje 

nincs korlátozva 
8. Általános világítási célra 

szolgáló, kör alakú vagy 
szögletes strukturális formájú, 
legfeljebb 17 mm cs átmér j  
fénycs   

- nincs korlátozás 2011. december 31-
ig 

7 mg 2012. január 1-jét l 

9. Különleges rendeltetés  
fénycs   

- 5 mg mentesség ideje 
nincs korlátozva 

10. b) Két végén fejelt, általános világítási célra szolgáló fénycsövekben használt higany 
(fénycsövenként): 

11.  
Típus 

Ø 
Cs átmér  

mm 

Maximális 
megengedett 
koncentráció 

 
A mentesség 
határideje 

12. Normál élettartamú fénycs  
háromsávos fényporral, 9 mm 
alatti cs átmér vel (pl. T2) 

 
Ø <  9 mm 

5 mg 2011. december 31-ig 

4 mg 2012. január 1-jét l 

13. Normál élettartamú fénycs  
háromsávos fényporral (pl. T5) 

9 mm < Ø  17 
mm 

5 mg 2011. december 31-ig 
3 mg 2012. január 1-t l 

14. Normál élettartamú fénycs  
háromsávos fényporral (pl. T8) 

17 mm < Ø  28 
mm 

5 mg 2011. december 31-ig 
3,5 mg 2012. január 1-jét l 

15. Normál élettartamú fénycs  
háromsávos fényporral (pl. 
T12) 

 
28 mm < Ø 

5 mg 2012. december 31-ig 
3,5 mg 2013. január 1-jét l 

16. Hosszú (legalább 25 000 óra) 
élettartamú fénycs  háromsávos 
fényporral 

- 8 mg 2011. december 31-ig 

5 mg 2012. január 1-jét l 
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17. c) Egyéb kompakt fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):  

18.  
Típus 

Ø 
Cs átmér  

mm 

Maximális 
megengedett 
koncentráció 

A mentesség 
határideje 

19. Egyenes halofoszfát fénycsövek  
(pl. T10 és T12) 28 mm < Ø 10 mg 2012. április 13-ig 

20. Nem egyenes halofoszfát 
fénycsövek  Bármely Ø 15 mg 2016. április 13-ig 

21. Nem egyenes fénycsövek 
háromsávos fényporral, 17 mm 
feletti cs átmér vel (pl. T9)  

17 mm < Ø 
nincs 

korlátozás 2011. december 31-ig 

15 mg 2012. január 1-jét l 
22. Egyéb általános világítási célra 

szolgáló vagy különleges 
rendeltetés  lámpák (pl. 
indukciós lámpák)  

- 

nincs 
korlátozás 2011. december 31-ig 

15 mg 2012. január 1-jét l 

23. d) Különleges rendeltetés  hidegkatódos fénycsövekben és küls  elektródás 
fénycsövekben (CCFL és EEFL) használt higany, amelynek megengedett mennyisége 
(fénycsövenként/lámpánként):  

24.  
Típus 

L 
Lámpahossz 

mm 

Maximális 
megengedett 
koncentráció 

A mentesség 
határideje 

25. Rövid  
L  500 mm 

nincs 
korlátozás 2011. december 31-ig 

3,5 mg 2012. január 1-jét l 
26. Közepes hosszúságú 

 500 mm > L  
L  1 500 mm 

nincs 
korlátozás 2011. december 31-ig 

5 mg 2012. január 1-jét l 
27. Hosszú 

L > 1 500 mm 
nincs 

korlátozás 2011. december 31-ig 

13 mg 2012. január 1-jét l 
28. Egyéb kisnyomású 

kisül lámpák    - 
nincs 

korlátozás 2011. december 31-ig 

15 mg 2012. január 1-jét l 
29. e) Általános világítási célra szolgáló, javított színvisszaadási mutatójú (Ra > 60), 

nagynyomású nátrium(g z)lámpákban használt higany, amelynek megengedett 
mennyisége (ég nként):  

30.  
Típus 

P 
Teljesítmény 

W 

Maximális 
megengedett 
koncentráció 

A mentesség 
határideje 

31.   
P  155 W 

 

nincs korlátozás 2011. december 31-ig 

30 mg 2012. január 1-jét l 

32.  155 W < P  405 
W 

nincs korlátozás 2011. december 31-ig 

40 mg 2012. január 1-jét l 
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33.  
P > 405 W 

nincs korlátozás 2011. december 31-ig 

40 mg 2012. január 1-jét l 
34. f) Egyéb általános világítási célra szolgáló nagynyomású nátrium(g z)lámpákban 

használt higany, amelynek  megengedett mennyisége (ég nként):  
35.  

P  155 W 
nincs 

korlátozás 2011. december 31-ig 

25 mg 2012. január 1-jét l 

36.  
155 W < P  405 

W 

nincs 
korlátozás 2011. december 31-ig 

30 mg 2012. január 1-jét l 

37.  
P > 405 W 

nincs 
korlátozás 2011. december 31-ig 

40 mg 2012. január 1-jét l 

38. Nagynyomású 
higany(g z)lámpákban 
(HPMV) használt higany 

- nincs 
korlátozás 2015. április 13-ig 

39. Fémhalogén (MH) lámpákban 
használt higany - nincs 

korlátozás 
mentesség ideje nincs 
korlátozva 

40. Az e mellékletben külön nem 
említett, különleges 
rendeltetés  egyéb 
kisül lámpákban használt 
higany  

- nincs 
korlátozás 

mentesség ideje nincs 
korlátozva 

41. II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK 
42.  

Típus 
Maximális 

megengedett 
koncentráció 
tömegszázalék 

 
A mentesség 
határideje 

43. Katódsugárcsövek üvegében használt ólom nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

44. Fénycsövek üvegében használt ólom  0,2 m/m % mentesség ideje 
nincs korlátozva 

45. Ólom a megmunkálásra szánt acél 
ötvöz elemeként, illetve galvanizált acélban 

  0,35 m/m % mentesség ideje 
nincs korlátozva 

46. Ólom az alumínium ötvöz elemeként  0,4 m/m % mentesség ideje 
nincs korlátozva 

47. Rézötvözet  4 m/m % mentesség ideje 
nincs korlátozva 

48. Magas olvadáspontú, ólomtartalmú 
forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, 
amelyek legalább 85 tömegszázalékban 
tartalmaznak ólmot) 

 
mentesség ideje 
nincs korlátozva 
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49. A szerverekben, az adattároló rendszerekben, a 
tárolási és elrendezési rendszerekben, a hálózati 
infrastruktúra kapcsoló, jelz  és adatátviteli 
berendezéseiben és a távközlési hálózatok 
hálózatkezelése során használt 
forrasztóanyagokban lév  ólom 

nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

50. Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek 
üvegben vagy kerámiában, de nem a 
kondenzátorokban, például piezoelektronikus 
berendezésekben lév  dielektromos kerámiákban, 
továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix 
anyagokban tartalmaznak ólmot  

nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

51. 125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb 
névleges feszültség  kondenzátorokban használt 
dielektromos kerámiában lév  ólom  

nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

52. 125 V AC vagy 250 V DC alatti névleges 
feszültség  kondenzátorokban használt 
dielektromos kerámiában lév  ólom 

 
nincs korlátozás 

2013. január 1-jén 
lejár, ezt követ en a 
2013. január 1. el tt 
forgalomba hozott 
elektronikus és 
elektromos 
berendezések 
pótalkatrészeiben 
használható 

53. Ólom a f t , szell ztet , légkondicionáló és h t  
alkalmazásokban használt, h t közeget 
tartalmazó kompresszorok csapágycsészéiben és -
béléseiben  

nincs korlátozás 
mentesség ideje 
nincs korlátozva 

54. Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezet k 
részét képez  kondenzátorokban található ólom-
cirkanát-titanát alapú dielektromos 
kerámiaanyagokban lév  ólom 

nincs korlátozás 
mentesség ideje 
nincs korlátozva 

55. C-press rugalmas t s csatlakozórendszerekben 
használt ólom  

nincs korlátozás a 2010. szeptember 
24. el tt forgalomba 
hozott elektronikus 
és elektromos 
berendezések 
pótalkatrészeiben 
használható 

56. Nem C-press rugalmas t s 
csatlakozórendszerekben használt ólom  

nincs korlátozás 2013. január 1-ig, 
ezt követ en a 2013. 
január 1. el tt 
forgalomba hozott 
elektronikus és 
elektromos 
berendezések 
pótalkatrészeiben 
használható 
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57. A h vezet  modulok tömít gy r jén 
bevonóanyagként használt ólom  

nincs korlátozás a 2010. szeptember 
24. el tt forgalomba 
hozott elektronikus 
és elektromos 
berendezések 
pótalkatrészeiben 
használható 

58. Optikai alkalmazásokban használt fehér 
üvegekben lév  ólom  nincs korlátozás mentesség ideje 

nincs korlátozva 
59. Reflexiós tényez re vonatkozó követelmények 

céljára használt üveg filterekben és üvegekben 
használt kadmium és ólom  

nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

60. Kett nél több elemb l álló, a mikroprocesszor 
kivezetései és tokja között kapcsolatot biztosító 
forrasztóanyagban lév  ólom, ha az ólomtartalom 
80 és 85 tömegszázalék között van  

 
nincs korlátozás 

a 2011. január 1. 
el tt forgalomba 
hozott elektronikus 
és elektromos 
berendezések 
pótalkatrészeiben 
használható 

61. Flip Chip integrált áramkörökben a félvezet  
süllyesztéke és hordozója között m köd képes 
elektronikus kapcsolatot lehet vé tev  
ólomtartalmú forraszanyag  

nincs korlátozás 
mentesség ideje 
nincs korlátozva 

62. Az olyan vonalizzókban található ólom, amelyek 
csöve szilikát bevonatú  

nincs korlátozás 2013. szeptember 1-
jéig 

63. Ólom-halogenid a nagynyomású kisül  lámpák 
(HID) sugárzó anyagaként professzionális 
reprográfiai alkalmazásokra  

nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

64. Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint 
például a BSP (BaSi2O5 :Pb) fényporokban, 
aktivátorként 

 1 m/m % mentesség ideje 
nincs korlátozva 

65. Ólom és kadmium a zománc üvegre, például 
boroszilikát üvegre vagy nátronüvegre való 
felviteléhez használt nyomdafestékekben  

nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

66. Ólom a csatlakozók kivételével a 0,65 mm vagy 
kisebb osztóköz , finom osztású (fine-pitch) 
komponensek felületén  

 
nincs korlátozás 

a 2010. szeptember 
24. el tt forgalomba 
hozott elektronikus 
és elektromos 
berendezések 
pótalkatrészeiben 
használható 

67. Korong- és síkmátrix alakú többréteg  
kerámiakondenzátorok géppel készített 
átmen furatokba történ  forrasztásához használt 
forrasztóanyagokban lév  ólom  

nincs korlátozás 

mentesség ideje 
nincs korlátozva 

68. Ólom-oxid a felületvezet  elektronkibocsátó 
kijelz kben (SED) használt szerkezeti elemekben, 
nevezetesen a lezáró frittben és a frittgy r ben  

nincs korlátozás 
mentesség ideje 
nincs korlátozva 
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69. A 69/493/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében 
(1., 2., 3. és 4. kategória) meghatározott, 
kristályüvegben található ólom  

nincs korlátozás 
mentesség ideje 
nincs korlátozva 

70. A 100 dB (A) és annál nagyobb hangnyomású, 
nagy teljesítmény  hangszórókban használt 
transzduktorokban, közvetlenül a tekercsen 
található áramvezet  anyagok elektromos, illetve 
mechanikus forrasztóanyagaként használt, 
kadmium alapú ötvözetek  

nincs korlátozás 

mentesség ideje 
nincs korlátozva 

71. A (pl. folyadékkristályos kijelz kben, illet leg 
dísz- vagy ipari világításként használt) 
higanymentes lapos fluoreszkáló lámpák 
forrasztóanyagában lév  ólom  

nincs korlátozás 

mentesség ideje 
nincs korlátozva 

72. Az argon- és kripton-lézercsövek ablak 
szerelvényeiben használatos lezáró frittben lév  
ólom-oxid 

nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

73. A transzformátorokban alkalmazott, 100 m-es 
vagy annál kisebb átmér j  vékony vörösréz 
vezetékek forrasztásához használt 
forrasztóanyagban lév  ólom  

nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

74. A cermet-alapú beállító potenciométer egyes 
alkatrészeiben lév  ólom  

nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

75. A cink-borát üvegb l készült burkolatban 
elhelyezett nagyfeszültség  diódák bevonatában 
lév  ólom  

nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

76. III. Kadmium és kadmiumvegyülettartalomra vonatkozó mentességek 
77. Egyszerhasználatos, szemcsés töltet  

h kioldókban lév  kadmium és vegyületei  
nincs korlátozás mentesség ideje 

nincs korlátozva 
78. A villamos érintkez kben lév  kadmium és 

vegyületei  
nincs korlátozás mentesség ideje 

nincs korlátozva 
79. Az alumíniummal ötvözött berillium-oxid 

hordozókon használt vastag filmpasztában lév  
kadmium és kadmium-oxid 

nincs korlátozás mentesség ideje 
nincs korlátozva 

80. A szilárdtest-világítási vagy -kijelz  
rendszerekben használt színátalakító LED-ekben 
lév  kadmium   

a fénykibocsátó 
terület egy 
négyzetmilliméte-
rére es  
kadmiummennyi-
ség < 10 g 

2014. július 1-jéig 

81. A professzionális audioberendezésekben használt 
analóg optocsatolók fotorezisztoraiban lév  
kadmium 

nincs korlátozás 
2013. december 31-
ig  

82. Reflexiós tényez re vonatkozó követelmények 
céljára használt üveg filterekben és üvegekben 
használt kadmium és ólom 

 
nincs korlátozás 

mentesség ideje 
nincs korlátozva 
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83. Ólom és kadmium a zománc üvegre, például 
boroszilikát üvegre vagy nátronüvegre való 
felviteléhez használt nyomdafestékekben  

 
nincs korlátozás 

mentesség ideje 
nincs korlátozva 

84. IV. Krómtartalomra vonatkozó mentességek
85. Abszorpciós h t gépek szénacél 

h t rendszerében korróziógátló szerként a 
h t közegben  

 0,75 m/m % hat 
vegyérték  króm 

mentesség ideje 
nincs korlátozva 

 
 
 

 



3. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az orvostechnikai eszközökben és a felügyeleti és vezérlõ eszközökben alkalmazható veszélyes anyagok

alóli mentességek

I. Ionizáló sugárzást felhasználó vagy észlelõ berendezések

1. Ionizáló sugárzást észlelõ berendezésekben lévõ ólom, kadmium és higany

2. Röntgencsövek ólomcsapágyai

3. Elektromágneses sugárzás erõsítésére szolgáló eszközökben – mikrocsatornás

lemezekben és kapilláris lemezeken – lévõ ólom

4. Röntgencsövek és képerõsítõk üvegfrittjében lévõ ólom, valamint a gázlézer

összeállításához és az elektromágneses sugárzást elektronokká átalakító

vákuumcsövekhez való üvegfritt kötõanyagokban lévõ ólom

5. Ionizáló sugárzás elleni védõeszközökben lévõ ólom

6. Röntgenezési próbatárgyban lévõ ólom

7. Röntgensugár-diffrakcióhoz való ólom-sztearát kristály

8. Hordozható röntgenfluoreszcenciás spektrométerek sugárforrásául szolgáló kadmium-

izotóp

II. Érzékelõelemek, jelzõkészülékek és elektródok

9. Ionszelektív elektródokban lévõ ólom és kadmium, beleértve a pH-elektródok üvegében

lévõt is

10. Elektrokémiás oxigénérzékelõk ólomanódja

11. Infravörösfény-detektorokban lévõ ólom, kadmium és higany

12. Referenciaelektródokban – alacsony kloridtartalmú higany-klorid, valamint higany-

szulfát és higany-oxid elektródokban – lévõ higany

III. Egyéb

13. Hélium-kadmium lézerekben lévõ kadmium

14. Atomadszorpciós spektroszkópiás lámpákban lévõ ólom és kadmium

15. Mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekben szupravezetõként és hõvezetõként

használt fémötvözetekben lévõ ólom

16. Mágneses rezonanciás képalkotó berendezések és szupravezetõ kvantum-

interferométerek (SQUID) szupravezetõ anyagainak fém kapcsolódási felületeiben lévõ ólom és kadmium

17. Ellensúlyokban lévõ ólom

18. Ultrahangos jelátalakítókhoz való egykristályos piezoelektromos anyagokban lévõ ólom

19. Ultrahangos jelátalakítókhoz való forraszanyagban lévõ ólom

20. Igen nagyfokú pontossággal rendelkezõ kapacitás- és veszteségmérõ hidakban lévõ

higany, valamint felügyeleti és vezérlõ eszközök nagyfrekvenciás RF kapcsolóiban és reléiben lévõ higany,

kapcsolónként, illetve relénként legfeljebb 20 mg mennyiségben

21. Hordozható sürgõsségi defibrillátorokhoz való forraszanyagban lévõ ólom

22. A 8–14 �m-es tartományban mûködõ, nagy teljesítményû infravörös képalkotó modulok

forraszanyagaiban lévõ ólom

23. „Folyadékkristály szilíciumon” (LCoS) technológiájú kijelzõkben lévõ ólom

24. Röntgensugárzás mérésére szolgáló szûrõkben lévõ kadmium
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4. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagok alkalmazása alóli mentességi kérelem szükséges tartalmi elemei

1. A kérelmezõ neve, címe és kapcsolattartási adatai;

2. az anyagra vagy az alkotóelemre vonatkozó információk, valamint a mentesség vagy annak visszavonása tárgyát

képezõ anyagban vagy alkotóelemben elõforduló összetevõk egyedi felhasználása és különleges jellemzõi;

3. a mentesség vagy annak visszavonása ellenõrizhetõ és átfogó hivatkozással ellátott indokolása a 4. §

(3) bekezdésben megállapított feltételekkel összhangban;

4. az esetleges helyettesítõ anyagok, alkotóelemek vagy tervezések életciklus alapján történõ elemzése, beleértve

adott esetben a független kutatásokról szóló információkat és szakértõk által felülvizsgált tanulmányokat,

valamint a kérelmezõ fejlesztési tevékenységeit, és az ilyen alternatív anyagok rendelkezésre állásának elemzése;

5. tájékoztatás az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási és egyéb

tevékenységekre vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendelet szerinti kezelésére vonatkozó

elõírásokról;

6. egyéb lényeges információ;

7. a kérelmezõ által a lehetséges egyéb megoldások kidolgozására, kidolgozásuk kérelmezésére, illetve ezen

megoldások alkalmazására javasolt intézkedések, beleértve ezek ütemtervét;

8. adott esetben hivatkozás a szellemi tulajdon védelme alatt álló információra, ellenõrzésre alkalmas igazolással

együtt;

9. mentesség kérelmezésekor a mentesség pontos és világos megfogalmazására vonatkozó javaslat;

10. a kérelem összegzése.

5. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Megfelelõségértékelési eljárások

A. modul

Belsõ gyártásellenõrzés

1. A belsõ gyártásellenõrzés az a megfelelõségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban

megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelõssége mellett nyilatkozik arról,

hogy a szóban forgó termékek megfelelnek a vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.

2. A mûszaki dokumentáció

A gyártó kidolgozza a mûszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetõvé teszi annak értékelését, hogy a termék

megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a veszély(ek) megfelelõ elemzését és értékelését.

A mûszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – amennyire ez az értékelés

szempontjából szükséges – ismerteti a termék tervét, gyártását és mûködését. A mûszaki dokumentáció – adott

esetben – legalább az alábbiakat tartalmazza:

– a termék általános leírását,

– az összetevõk, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzait és vázlatait,

– a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatokat, beleértve a termék mûködésének ismertetését,

– a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok, illetve egyéb vonatkozó mûszaki elõírások

jegyzéke, amelyekre nézve az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozást tettek közzé, és amennyiben ezeket

a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, akkor azoknak a megoldásoknak az ismertetése, amelyeket

a jogalkotási aktus alapvetõ követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak; részben alkalmazott

harmonizált szabványok esetén a mûszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták,

– az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményeit stb. és

– a vizsgálati jegyzõkönyveket.
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3. Gyártás

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek

figyelemmel kísérése biztosítsa azt, hogy az elõállított termékek megfelelnek a 2. pontban említett mûszaki

dokumentációnak és a vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.

4. Megfelelõségi jelölés és a megfelelõségi nyilatkozat

4.1. A gyártó a jogalkotási aktusban elõírtak szerint elhelyezi a szükséges megfelelõségi jelölést a jogalkotási aktus

alkalmazandó követelményeinek megfelelõ összes terméken.

4.2. A gyártó a termék modelljére vonatkozóan írásos megfelelõségi nyilatkozatot készít, és a mûszaki dokumentációval

együtt a termék forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóság számára elérhetõvé teszi. A megfelelõségi

nyilatkozat megnevezi azt a terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették.

A megfelelõségi nyilatkozat egy példányát kérésre hozzáférhetõvé kell tenni az illetékes hatóságok számára.

5. A meghatalmazott képviselõ

A gyártónak a 4. pontban ismertetett kötelezettségei a gyártó nevében és felelõsségére eljáró meghatalmazott

képviselõje révén is teljesíthetõek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

A1. modul

Belsõ gyártásellenõrzés és felügyelt termékvizsgálat

1. A bejelentett szervezet által végzett belsõ gyártásellenõrzés és felügyelt termékvizsgálat az a megfelelõségértékelési

eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3., 4. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt,

és saját kizárólagos felelõssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó termékek megfelelnek a vonatkozó

jogalkotási aktus követelményeinek.

2. A mûszaki dokumentáció

A gyártó kidolgozza a mûszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetõvé teszi annak értékelését, hogy a termék

megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a veszély(ek) megfelelõ elemzését és értékelését.

A mûszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – amennyire ez az értékelés

szempontjából szükséges – ismerteti a termék tervét, gyártását és mûködését.

A mûszaki dokumentáció – adott esetben – legalább az alábbiakat tartalmazza:

– a termék általános leírását,

– az összetevõk, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzait és vázlatait,

– a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatokat, beleértve a termék mûködésének ismertetését,

– a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok, illetve egyéb vonatkozó mûszaki elõírások

jegyzéke, amelyekre nézve az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozást tettek közzé, és amennyiben ezeket

a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, akkor azoknak a megoldásoknak az ismertetése, amelyeket

a jogalkotási aktus alapvetõ követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak; részben alkalmazott

harmonizált szabványok esetén a mûszaki dokumentáció feltünteti, hogy mely részeket alkalmazták,

– az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményeit stb. és

– a vizsgálati jegyzõkönyveket.

3. Gyártás

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek

figyelemmel kísérése biztosítsa azt, hogy az elõállított termékek megfelelnek a 2. pontban említett mûszaki

dokumentációnak és a vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.

4. Termékellenõrzés

A gyártó vagy a nevében eljáró személy minden egyes elõállított terméken annak egy vagy több tulajdonságával

kapcsolatban egy vagy több vizsgálatot végez a jogalkotási aktus megfelelõ követelményeinek való megfelelõség

ellenõrzése érdekében. A gyártó választásának megfelelõen a vizsgálatokat vagy egy belsõ akkreditált szervezet végzi,

vagy a gyártó által választott, bejelentett szervezet felelõssége mellett hajtják végre.

Amennyiben a vizsgálatokat egy bejelentett szervezet végzi, a gyártó a bejelentett szervezet felelõssége mellett

a gyártási eljárás során elhelyezi a bejelentett szervezet azonosító számát.

5. Megfelelõségi jelölés és a megfelelõségi nyilatkozat

5.1. A gyártó a jogalkotási aktusban elõírtak szerint elhelyezi a szükséges megfelelõségi jelölést a jogalkotási aktus

alkalmazandó követelményeinek megfelelõ összes terméken.

28602 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 172. szám



5.2. A gyártó a termék modelljére vonatkozóan írásos megfelelõségi nyilatkozatot készít, és a mûszaki dokumentációval

együtt a termék forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóság számára elérhetõvé teszi. A megfelelõségi

nyilatkozat megnevezi azt a terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették.

A megfelelõségi nyilatkozat egy példányát kérésre hozzáférhetõvé kell tenni az illetékes hatóságok számára.

6. A meghatalmazott képviselõ

A gyártónak az 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelõsségére eljáró meghatalmazott

képviselõje révén is teljesíthetõek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

A2. modul

Belsõ gyártásellenõrzés és véletlenszerû idõközönként végzett, felügyelt termékellenõrzés

1. A belsõ gyártásellenõrzés és a bejelentett szervezet által, véletlenszerû idõközönként végzett, felügyelt

termékellenõrzés az a megfelelõségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3., 4. és 5. pontban

megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelõssége mellett nyilatkozik arról,

hogy a szóban forgó termékek megfelelnek a vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.

2. A mûszaki dokumentáció

A gyártó kidolgozza a mûszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetõvé teszi annak értékelését, hogy a termék

megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a veszély(ek) megfelelõ elemzését és értékelését.

A mûszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – amennyire ez az értékelés

szempontjából szükséges – ismerteti a termék tervét, gyártását és mûködését. A mûszaki dokumentáció – adott

esetben – legalább az alábbiakat tartalmazza:

– a termék általános leírását,

– az összetevõk, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzait és vázlatait,

– a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatokat, beleértve a termék mûködésének ismertetését,

– a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok, illetve egyéb vonatkozó mûszaki elõírások

jegyzéke, amelyekre nézve az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozást tettek közzé, és amennyiben ezeket

a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, akkor azoknak a megoldásoknak az ismertetése, amelyeket

a jogalkotási aktus alapvetõ követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak; részben alkalmazott

harmonizált szabványok esetén a mûszaki dokumentáció feltünteti, hogy mely részeket alkalmazták,

– az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményeit stb. és

– a vizsgálati jegyzõkönyveket.

3. Gyártás

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek

figyelemmel kísérése biztosítsa azt, hogy az elõállított termékek megfelelnek a 2. pontban említett mûszaki

dokumentációnak és a vonatkozó jogalkotási aktus követelményeinek.

4. Termékellenõrzés

A gyártó választásának megfelelõen vagy egy belsõ akkreditált szervezet, vagy a gyártó által választott bejelentett

szervezet a belsõ termékellenõrzés minõségének ellenõrzése érdekében a szervezet által meghatározott véletlenszerû

idõközönként termékellenõrzést végez vagy végeztet, figyelembe véve többek között a termékek technológiai

összetettségét és a termelési mennyiséget. A szervezet által a forgalomba hozatal elõtt a helyszínen a végtermékbõl

vett megfelelõ mintát meg kell vizsgálni, és el kell rajta végezni a harmonizált szabványok és a mûszaki dokumentáció

vonatkozó részeiben meghatározott megfelelõ vizsgálatokat, illetve az ezekkel egyenértékû vizsgálatokat annak

ellenõrzése érdekében, hogy a termék megfelel-e a jogalkotási aktus vonatkozó követelményeinek.

Az alkalmazandó elfogadási mintavételezési eljárás célja annak meghatározása, hogy a termék gyártási eljárása

elvégezhetõ-e az elfogadható határértékeken belül, a termék megfelelõségének biztosítása érdekében.

Amennyiben a vizsgálatokat egy bejelentett szervezet végzi, a gyártó a bejelentett szervezet felelõssége mellett

a gyártási eljárás során elhelyezi a bejelentett szervezet azonosító számát.

5. Megfelelõségi jelölés és a megfelelõségi nyilatkozat

5.1. A gyártó a jogalkotási aktusban elõírtak szerint elhelyezi a szükséges megfelelõségi jelölést a jogalkotási aktus

alkalmazandó követelményeinek megfelelõ összes terméken.

5.2. A gyártó a termék modelljére vonatkozóan írásos megfelelõségi nyilatkozatot készít, és a mûszaki dokumentációval

együtt a termék forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóság számára elérhetõvé teszi. A megfelelõségi

nyilatkozat megnevezi azt a terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették.

A megfelelõségi nyilatkozat egy példányát kérésre hozzáférhetõvé kell tenni az illetékes hatóságok számára.
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6. A meghatalmazott képviselõ

A gyártónak az 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelõsségére eljáró meghatalmazott

képviselõje révén is teljesíthetõek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

6. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez

EU–megfelelõségi nyilatkozat

1. Az elektromos vagy elektronikus berendezés egyedi azonosítója (… sz.)

2. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének neve és címe:

3. E megfelelõségi nyilatkozat a gyártó (vagy a telepítést végzõ) kizárólagos felelõsségére kerül kibocsátásra:

4. A nyilatkozat tárgya (az elektromos vagy elektronikus berendezés nyomon követésére alkalmas azonosítás, szükség

esetén fénykép is):

5. E nyilatkozat fent leírt tárgya összhangban van a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való

alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelettel.

6. Adott esetben hivatkozás az alkalmazásra került vonatkozó harmonizált szabványokra, illetõleg azokra a mûszaki

leírásokra, amelyekre nézve a megfelelésrõl nyilatkoznak:

7. Kiegészítõ információk:

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

..................................................................... nevében aláírva

(kibocsátás helye és kelte):

(név, beosztás) (aláírás):

7. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az elektromos és elektronikus berendezések termékcsoportjai

1. Háztartási nagygépek

2. Háztartási kisgépek

3. Információs technológiai és távközlési berendezések

4. Szórakoztató elektronikai berendezések

5. Világítótestek

6. Elektromos és elektronikus szerszámok

7. Játékok, szabadidõ- és sportfelszerelések

8. Orvostechnikai eszközök

9. Felügyeleti és vezérlõ eszközök, beleértve az ipari felügyeleti és vezérlõ eszközöket is

10. Adagoló automaták

11. Az 1–10. pont szerinti kategóriák egyikébe sem tartozó egyéb elektromos és elektronikus berendezések.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,

valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének

rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 25/2012. (XII. 18.) MNB rendelete

a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következõket rendelem el:

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 5,75%.

2. § (1) Ez a rendelet 2012. december 19-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 24/2012. (XI. 27.) MNB rendelet.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 75/2012. (XII. 18.) BM rendelete

a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló

27/2012. (V. 30.) BM rendelet, valamint egyes lakáscélú 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 11. 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 –,

az 1. §, a 3. § és a 4. § a) és b) pontja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés

q) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –,

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján –

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § d) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –, és a fegyveres szervek hivatásos állományú

tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § d), e), g, n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –

a következõket rendelem el:

1. § A belügyi szervek rendelkezésében lévõ, lakásnak nem minõsülõ szállóférõhelyek, lakóegységek használatáról,

valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13. § (2) bekezdése

a következõ d) ponttal egészül ki:

(A hozzájárulás nyújtható)

„d) kivételes szolgálati érdek fennállása esetén a BM rendelkezésû lakás bérleti jogviszonyának megszûnését követõ, a

lakás kiürítésére megállapított – legfeljebb 60 nap – lakáshasználatához.”

2. § (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló 27/2012. (V. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)

27. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az elõirányzat – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a BM OKF részére elõirányzat-átcsoportosítással

kerül átadásra. Az elõirányzat e bekezdés alapján átadásra kerülõ része az önkéntes tûzoltó egyesületek (1) bekezdés

a) pontja szerinti támogatására fordítható.”

(2) Az R. 27. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkéntes mentõszervezetek részére az (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtható támogatásokra vonatkozó

pályázatok kiírásával, a támogatási szerzõdések megkötésével és a beszámolók elfogadásával kapcsolatos feladatokat

– az elõirányzatból az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célokra felhasználható 47,1 millió forint

tekintetében – az elõirányzat lebonyolító szerveként a BM OKF végzi.”

3. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönrõl szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 9. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(A munkáltatói kölcsön)

„a) lakásépítés és lakásbõvítés esetén

aa) – ha az engedély– vagy bejelentésköteles – legkésõbb a használatbavételi engedély kiadásáig,

ab) az aa) alpontba nem tartozó egyéb esetben a lakásépítés, lakásbõvítés elvégzése kapcsán jelentkezõ költségeket

tartalmazó költségvetésben jelzett munkálatok elvégzését megelõzõen,”

(adható.)
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4. § Hatályát veszti

a) a büntetés-végrehajtási szervek rendelkezésében lévõ férõhelyek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj

hozzájárulás szabályairól szóló 38/2004. (XII. 9.) IM rendelet,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál

történõ végrehajtásáról szóló 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet 15. §-a, valamint

c) az R. 12. §-a és 15. §-a.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A honvédelmi miniszter 23/2012. (XII. 18.) HM rendelete

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §

(6) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges

jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés o) pontjában, Magyarország címerének és

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontjában, a közúti

közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 47. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 74. § (2) bekezdés i) és

p) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés r) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 2. § (4) bekezdésében és 48. § (3) bekezdés m) pont

ma) alpontjában,

a 7. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés j) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontjában, f) pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,

a 11. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés l) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi

CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában,

a 13. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben

bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 14. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (10) bekezdésében,

a 15. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés

q) pontjában,
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a 16. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdésében,

a 18. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (8) bekezdésében,

a 20. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés m) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés i) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés

a) pont ac) alpontjában,

a 23. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (4) bekezdésében,

a 24. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 25. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában,

az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 43. § (1) bekezdésében,

a 26. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 27. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 28. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés n) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) és g) pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés

q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,

a 30. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (4) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, 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 feladatkörömben eljárva – az 1. és a 30. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) és d) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrás miniszterrel, a 4., az 5., a 17. és a 23. alcím tekintetében az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § m) és

n), valamint q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a 3., a 4., a 6., a 19., a 20. és a 28. alcím

tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet a 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel

egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A honvédelmi miniszter által adományozható mûvelõdési és mûvészeti kitüntetõ díjakról szóló

13/1993. (XII. 27.) HM rendelet módosítása

1. § A honvédelmi miniszter által adományozható mûvelõdési és mûvészeti kitüntetõ díjakról szóló 13/1993. (XII. 27.)

HM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az 1–4. §-ban meghatározott díjakhoz pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege a központi költségvetésrõl szóló

törvényben a közszolgálati tisztviselõkre meghatározott illetményalap összegének 13-szorosa.”

2. A Magyar Honvédség jelképeirõl és jelzéseirõl szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosítása

2. § A Magyar Honvédség jelképeirõl és jelzéseirõl szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A csapatzászló adományozása iránti kérelmet a 2. § (1) bekezdése szerinti katonai szervezet parancsnoka, vezetõje

a tervezett csapatzászló-átadási ünnepet megelõzõ 90 nappal a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)

katonai hagyományõrzésért felelõs szervének véleményével együtt – a Honvédség központi személyügyi szerve útján
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– a HVKF-nek terjeszti fel. A HVKF az adományozásra vonatkozó javaslatát a beérkezéstõl számított 30 napon belül

terjeszti elõ a honvédelemért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter).”

3. § Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A csapatzászló, az 5. §-ban meghatározottak kivételével a zászlószalag, a hadilobogó, valamint az árbocjelvények

beszerzésérõl, mûszaki dokumentációjának elkészítésérõl a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, javíttatásáról,

esetleges cseréjérõl és a csapatokhoz történõ eljuttatásáról az MH Összhaderõnemi Parancsnokság alárendelt katonai

szervezete útján gondoskodik.”

4. § Az R1. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § A miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek, a HM Tábori Lelkészi

Szolgálat, valamint a Honvédség katonai szervezetei a HM és a Honvédség emblémáját használhatják.”

5. § (1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Az R1.

a) 2. § (2) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke

(a továbbiakban: HVKF)”,

b) 3. § (3) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „HVKF”,

c) 4. § (2) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „honvédelmi miniszter és a HVKF”,

d) 4. § (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „HVKF”,

e) 7. § (1) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez” szövegrész helyébe a „HVKF-hez”,

f) 12. § (5) bekezdésében a „társadalmi szervezetei” szövegrész helyébe a „civil szervezetei”, a „társadalmi

szervezetekkel” szövegrész helyébe a „civil szervezetekkel”, a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „civil

szervezet”

szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R1. 3. § (4) bekezdésében a „honvédelmi” szövegrész.

3. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjármûvei forgalomba helyezése elõtti és

idõszakos mûszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjármûvek hatósági

engedéllyel és jelzéssel történõ ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló

5/1998. (III. 6.) HM rendelet módosítása

8. § A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjármûvei forgalomba helyezése elõtti és idõszakos mûszaki

vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjármûvek hatósági engedéllyel és jelzéssel történõ

ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló 5/1998. (III. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„1. § A rendelet alkalmazási köre a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) tulajdonában, vagy

üzemeltetésében lévõ azon gépjármûvekre terjed ki, amelyeknél a gépjármû hatósági engedélyébe tulajdonosként

vagy üzemben tartóként a KNBSZ került bejegyzésre.”

9. § Az R2. 6. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jármû környezetszennyezési jellemzõit a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)

KöHÉM rendeletben meghatározott vizsgálat keretében kell ellenõrizni.

(3) A KNBSZ az általa kiállított, és érvényesített forgalmi engedélyekrõl ellenõrzésre alkalmas nyilvántartást vezet.

(4) A KNBSZ a mûszaki feltételeknek megfelelõ szolgálati gépjármûvei hatósági jelzéssel való ellátását, és a hatósági

jelzések cseréjét saját hatáskörében végzi.”

10. § Az R2. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § A rendelet alkalmazási körébe tartozó szervezet gépjármûvekkel történõ ellátására, azok fenntartási és

üzemeltetési rendjére a KNBSZ fõigazgatója saját hatáskörében intézkedik.”
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11. § Az R2.

a) 2. §-ában, 4. § (1) bekezdésében, 11. §-ában a „KNbSZ-ek” szövegrész helyébe a „KNBSZ”,

b) 2. §-ában az „a 6/1992. (IV. 7.) HM, valamint a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl

szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendeletet” szövegrész helyébe az „a honvédségi jármûvek

fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet, valamint a közúti jármûvek környezetvédelmi

felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendeletet”,

c) 3. §-ában, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „KFH” szövegrész helyébe a „KNBSZ”,

d) 7. §-ában a „KNbSZ-ek mentesülnek” szövegrész helyébe a „KNBSZ mentesül”,

e) 8. §-ában a „KNbSZ-ek fõigazgatói engedélyezik” szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója engedélyezi”,

f) 8. §-ában az „a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának

szabályairól szóló 33/2000. (XI. 29.) BM rendelet” szövegrész helyébe az „a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ

jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet”,

g) 9. §-ában a „KNbSZ-ek fõigazgatói” szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója”,

h) Melléklet 2. pontjában a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG”,

i) Melléklet 2. pontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatokat” szövegrész helyébe a „Katonai

Nemzetbiztonsági Szolgálatot”,

j) Melléklet 2. pontjában a „KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK” szövegrész helyébe a „KATONAI

NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT”,

k) Melléklet 2. pontjában a „közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel”

szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel”

szöveg lép.

4. Az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus

és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet módosítása

12. § Az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló

21/1998. (XII. 21.) HM rendelet 31. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe

a „Magyarországon” szöveg lép.

5. A nyilvános repülõrendezvény szabályairól az állami célú légiközlekedésben címû

11/1999. (VIII. 26.) HM rendelet módosítása

13. § A nyilvános repülõrendezvény szabályairól az állami célú légiközlekedésben címû 11/1999. (VIII. 26.) HM rendelet

2. §-ában az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe az „a Magyarországon” szöveg lép.

6. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó honvédségi jármûvek közúti

közlekedésérõl szóló 32/2000. (XI. 22.) HM rendelet módosítása

14. § A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó honvédségi jármûvek közúti közlekedésérõl

szóló 32/2000. (XI. 22.) HM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „hivatalai és háttérintézményei, a honvédelemért felelõs miniszter irányítása és

felügyelete alá tartozó szervezetek” szövegrész helyébe az „a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen

alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”

b) 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

c) 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Közút Közhasznú Társaság” szövegrész helyébe a „Magyar Közút Nonprofit

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság”

d) 3. § (3) bekezdésében a „Magyar Közút Közhasznú Társasággal” szövegrész helyébe a „Magyar Közút Nonprofit

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal”

szöveg lép.
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7. A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

15. § A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló

3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 26/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E paragrafus rendelkezései nem alkalmazhatóak azon honvéd tisztjelöltek és azon, a Hjt. 48. § (1) bekezdés

o) pontja alapján rendelkezési állományban lévõ hivatásos katonák esetében, akik nem a HM képzési igényeihez

kapcsolódóan vesznek részt belföldi képzésben vagy hajtanak végre kiküldetést.”

16. § Az R3. 52. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Gépjármûvezetõi pótlékra jogosult, aki)

„b) gépkocsivezetõként a honvédségnél, valamint a beosztásához tartozó feladatként a KNBSZ-nél megkülönböztetõ

jelzéssel ellátott gépjármûvet vezet.”

17. § Az R3. 61. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Akiket hat hónapot meghaladóan eredeti beosztásuk ellátása alóli mentesítéssel a szolgálat érdekében feladat

végrehajtására vagy képzésre vezényeltek – a Hjt. 52. § (4) bekezdése alapján külföldre vezényeltek kivételével –,

a vezénylést megelõzõ alapilletményre, illetménykiegészítésre, jogosultság megléte esetén szolgálati idõpótlékra,

valamint a megfelelõ feltételek fennállása esetén a szolgálatteljesítés vagy képzés helyén megállapítható pótlékokra

jogosultak.”

18. § Az R3. 62. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Hjt. 52. §-a szerint vezényeltek illetményének a vezénylés ideje alatti felemelésére a vezénylõ katonai szervezet

parancsnoka, a rendelkezési állományból, illetve a hat hónapot meghaladó idõtartamú képzésre vezényeltek

illetményének felemelésére a vezénylési hely állományilletékes parancsnoka vagy vezetõje jogosult.”

19. § Az R3. 74. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) illetmény-megállapítási jogköre a következõ:]

„d) a HVKF állapítja meg az illetményét

da) a HM szervek vezetõi kivételével a HM hivatali szervezete állományának;

db) a HVKF helyettes, a csoportfõnökök, valamint a Vezérkari Iroda vezetõje kivételével Honvéd Vezérkar teljes

állományának, továbbá

dc) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának szolgálati alárendeltségébe

tartozó katonai szervezetek parancsnokai kivételével a HVKF szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek

parancsnokainak;”

20. § Az R3. 74. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) illetmény-megállapítási jogköre a következõ:]

„g) a Hjt. 48. § (1) bekezdés b), e), f), h), j), k), l), m), n), p), r), s) pontja alá tartozók illetmény-megállapítása a munkáltatói

jogkört gyakorló elöljárót illeti meg, a Hjt. 48. § (1) bekezdés c), d), g), és o) pontjában szereplõ hivatásos katonák

esetében pedig a Honvédség központi személyügyi szervének vezetõje az illetmény megállapítására jogosult

elöljáró;”

21. § Az R3. 74. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) illetmény-megállapítási jogköre a következõ:]

„j) a g)–h) pontokba nem tartozó, más katonai szervezeti egységhez szolgálatteljesítésre, hat hónapot meghaladó

idõtartamra hazai képzésre, vagy 1 évet meghaladó idõtartamra külföldi tanulmányok folytatására vezényeltek

illetmény-megállapítására a vezénylési hely állományilletékes parancsnoka vagy vezetõje jogosult.”

22. § Az R3. 98. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az általános parancsnoki jutalom az átlagon felüli teljesítményeknek a katonai szervezeti egység parancsnoka

(vezetõje) által történõ elismerésére szolgál. Általános parancsnoki jutalomban

a) a HM közigazgatási államtitkára a HM hivatali szervezete állományába tartozókat,

b) a HVKF a Honvéd Vezérkar állományába tartozókat,
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c) az önálló állománytáblával, munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezetek parancsnokai az illetmény-megállapítási

jogkörükbe tartozókat

részesíthetik.”

23. § Hatályát veszti az R3. 74. § (1) bekezdés b) és c) pontja.

24. § Az R3. 27. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Európai Unió Harccsoportjának (a továbbiakban: EU BG)” szövegrész

helyébe az „az Európai Unió Harccsoportjának (a továbbiakban: EU BG) és az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott

balkáni katonai békefenntartó mûvelet” szöveg lép.

8. A szerzõdéses katonák továbbszolgálói jutalma, leszerelési segélye, illetõleg toborzópénze

megállapításának és kifizetésének rendjérõl szóló 5/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

25. § A szerzõdéses katonák továbbszolgálói jutalma, leszerelési segélye, illetõleg toborzópénze megállapításának és

kifizetésének rendjérõl szóló 5/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) a következõ 2/C. §-sal egészül ki:

„2/C. § (1) Az utolsó szerzõdés-hosszabbításkor kifizetett szerzõdés-hosszabbítási díj teljes összegét vissza kell fizetnie

annak a szerzõdéses állományú katonának, akinek szolgálati viszonya szerzõdése lejárta elõtt

a) a Hjt. 56. § b), e), f), k) pontja,

b) a Hjt. 59. § (2) bekezdés a) pontja – amennyiben az abban foglaltak az érintettnek felróható ok miatt következnek be

–, valamint

c) a Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja

alapján szûnt meg.

(2) Annak a szerzõdéses állományú katonának, akit szerzõdése lejárta elõtt szolgálatának megszakítása nélkül

hivatásos állományba vettek és hivatásos szolgálati viszonya az (1) bekezdés szerinti okból, az utolsó szerzõdésében

vállalt idõtartam kétszerese elõtt szûnik meg, vissza kell fizetnie az utolsó szerzõdés hosszabbításakor felvett

szerzõdés-hosszabbítási díj teljes összegét.”

26. § Az R4. a következõ 7. §-sal egészül ki:

„7. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet

(a továbbiakban: R.) 25. §-sával megállapított 2/C. §-sát az R. hatálybalépését követõ napon megkezdett, hivatásos és

szerzõdéses szolgálati viszony megszûnésére irányuló eljárások esetében kell alkalmazni. Az eljárás a hivatásos és

szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált

személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet 86. § (2) bekezdése

szerinti személyi beszélgetés lefolytatásával minõsül megkezdettnek.”

27. § Az R4. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „tiszthelyettes” szövegrész helyébe az „altiszt” szöveg lép.

9. A Magyar Honvédségnek a hivatásos és szerzõdéses állományú katonáival szemben fennálló kártérítési

felelõssége egyes szabályairól szóló 18/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosítása

28. § A Magyar Honvédségnek a hivatásos és szerzõdéses állományú katonáival szemben fennálló kártérítési felelõssége

egyes szabályairól szóló 18/2002. (IV. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) Nem tekinthetõ a kárigény egyszerû ténybeli és jogi megítélésûnek, amennyiben

a) halálesettel, balesettel, szolgálati betegséggel, egyéb egészségkárosodással, nem vagyoni kárral, korábban már

elbírált káreseménybõl eredõ újabb igénnyel kapcsolatos,

b) szolgálati viszony körében, vagy szolgálati viszonyon kívül elmaradt jövedelem megfizetésére vagy kártérítési

járadék folyósítására irányul,

c) vitatható, hogy mûködési körön kívül esõ elháríthatatlan ok, vagy a károsult elháríthatatlan magatartása szerepet

játszott-e a kár bekövetkezésében,

d) a károsult vétkes magatartása miatt kármegosztásnak lehet helye,

e) a kár összege nem bizonyított vagy

f) a kártérítés mértéke vitatott.
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(2) A kártérítésre irányuló igényt – amennyiben annak összege az 50 000 Ft-ot meghaladja, valamint

az (1) bekezdésben meghatározott esetekben – elsõ fokon a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi

Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) illetékes szerve bírálja el.

(3) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója az (1) és (2) bekezdésben szabályozottaktól eltérõen, saját

hatáskörben dönt arról, hogy a kárigényt elbírálja, vagy elbírálás céljából megküldi a HM KPH fõigazgatójának.”

29. § Az R5. Melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

30. § Az R5.

a) 1. §-ában az „a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása, felügyelete alá nem tartozó, a Hjt. 46. §

(3) bekezdésének a)–c), f)–i) és k)–l) pontjai” szövegrész helyébe az „a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása

alá nem tartozó, a Hjt. 46. § (3) bekezdésének a)–c), g)–i) és k)–l) pontjai”,

b) 7. § (5) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium Jogi és Információvédelmi Fõosztályának” szövegrész helyébe

a „Honvédelmi Minisztérium Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztályának”,

c) 7. § (7) bekezdésben a „Honvédelmi Minisztérium Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatala” szövegrész helyébe

a „HM KPH”

szöveg lép.

10. A hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes

költségtérítéseirõl szóló 21/2002. (IV.10.) HM rendelet módosítása

31. § A hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseirõl

szóló 21/2002. (IV.10.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § Nem jogosultak belföldi kiküldetési költségtérítésre azok a honvéd tisztjelöltek, és azok a Hjt. 48. § (1) bekezdés

o) pontja alapján rendelkezési állományba tartozó hivatásos katonák, akik nem a HM képzési igényeihez kapcsolódóan

vesznek részt belföldi képzésben vagy hajtanak végre kiküldetést.”

32. § Az R6. 19. § (3) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „hat” szöveg lép.

11. A katonai toborzás rendjérõl szóló 23/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosítása

33. § A katonai toborzás rendjérõl szóló 23/2002. (IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. § (5) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál (a továbbiakban: KNBSZ) a toborzó tevékenységet a fõigazgató saját

hatáskörében szervezi. A szolgálat személyügyi szerve a toborzó tevékenységet – e rendelet rendelkezéseit is

figyelembe véve – önállóan végzi.”

34. § Az R7. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az MH HKNYP – a Honvédség központi pénzügyi szerve, a Honvédség központi személyügyi szerve és a MÁV-Start

Vasúti Személyszállító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság között megkötött szolgáltatási szerzõdés alapján –

a jelentkezõnek a kiképzõ bázisra, vagy a katonai szervezethez közvetlen bevonulás céljából történõ megjelenésére

a melléklet szerinti felhívás kibocsátásával intézkedik.”

35. § Az R7.

a) 3. § (2) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsnokságok” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes katonai

igazgatási szervek”,

b) 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Preventív

Igazgatóságának Alkalmasság-vizsgáló Intézete (a továbbiakban: MH HEK AVI)” szövegrész helyébe a „Magyar

Honvédség Honvédkórház Egészségügyi Hatósági és Haderõvédelmi Igazgatóság Alkalmasságvizsgáló Intézete

(a továbbiakban: Honvédkórház AVI)”,

c) 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis (a továbbiakban: MH KKB)” szövegrész

helyébe a „Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA)”,
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d) 3. § (3) bekezdésében, 6. §-t megelõzõ alcímében, 6. §-ában, 9. § (3) bekezdésében, Mellékletében

a „hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv”,

e) 5. § i) pontjában, 6. § e) pontjában a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe a „civil szervezetekkel”,

f) 7. §-ában, az azt megelõzõ alcímben, és a 9. § (3) bekezdésében az „MH HEK AVI” szövegrész helyébe

a „Honvédkórház AVI”,

g) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „hadkiegészítõ parancsnokságokkal” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint

illetékes katonai igazgatási szervekkel”,

h) 8. § (2) bekezdés e) pontjában a „területileg illetékes hadkiegészítõ parancsnokságot” szövegrész helyébe

a „lakóhely szerinti illetékes katonai igazgatási szervet”,

i) 8. § (2) bekezdés f) pontjában az „MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központnak” szövegrész helyébe

az „MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokságnak (a továbbiakban: MH HKNYP)”,

j) 8/A. §-ában és az azt megelõzõ alcímben az „MH KKB” szövegrész helyébe az „MH AA”,

k) 9. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „KNBSZ”

szöveg lép.

36. § Hatályát veszti az R7.

a) 1. §-ában az „a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre,” szövegrész,

b) 9. § (1) bekezdésében az „a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, valamint” szövegrész.

12. A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosítása

37. § A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet

(a továbbiakban: R8.) 7. és 7/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) A Honvédséggel kormányzati szolgálati, közalkalmazotti, illetve munkavállalói jogviszonyban állók

kiemelkedõ szakmai érdemeinek elismerésére

,,Honvédelemért’’

kitüntetõ címet alapítok.

(2) A kitüntetõ cím I., II. és III. osztálya adományozható.

7/A. § (1) Magyar és külföldi állampolgárságú személyeknek magyar hadisírok, hadi emlékmûvek és kegyeleti helyek

ápolásának és gondozásának, valamint e tevékenységek támogatásának elismerésére

,,Magyar Hadisírgondozásért’’

kitüntetõ címet alapítok.

(2) A kitüntetõ cím I., II. és III. osztálya adományozható.”

38. § Az R8. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„28. § A miniszteri elismerésekhez oklevél jár.”

39. § Az R8. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Honvédség állományába tartozó személy részére, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,

valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvényben foglalt kitüntetések adományozása a mindenkor

érvényben lévõ állami kitüntetések adományozásának rendjérõl szóló kormányhatározat alapján terjeszthetõ elõ.”

40. § Az R8. 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A díjakkal oklevél, plakett és anyagi elismerés jár. A pénzjutalom összege a központi költségvetésrõl szóló

törvényben a közszolgálati tisztviselõkre meghatározott illetményalap összegének 13-szorosa.”

41. § Az R8. 52. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Szolgálati Érdemjel adományozására vonatkozó javaslatokat személyi javaslati lapon úgy kell felterjeszteni, hogy

a kezdeményezés az adományozás idõpontját megelõzõen két hónappal, egyedi esetben az átadás tervezett

idõpontját megelõzõen legalább négy héttel a Honvédség központi személyügyi szervéhez megérkezzen.”
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42. § Az R8. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„53. § (1) A Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jelre vonatkozó javaslatokat névjegyzéken, alakulatonként,

rendfokozati állománykategóriánként és fokozatonként úgy kell a Honvédség központi személyügyi szervéhez

felterjeszteni, hogy a kezdeményezés az adományozás elõtt két hónappal megérkezzen.

(2) Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jel adományozására a következõ alkalmakon kerülhet sor:

a) március 15., az október 24–március 15-ig terjedõ idõszakra;

b) május 21., a március 16–május 21-ig terjedõ idõszakra;

c) augusztus 20., a május 22–augusztus 20-ig terjedõ idõszakra;

d) október 23., az augusztus 21–október 23-ig terjedõ idõszakra.”

43. § Az R8.

a) 31. §-ában, 32. § (6) bekezdésében a „HM személyügyért felelõs szerve” szövegrész helyébe a „Honvédség

központi személyügyi szerve”,

b) 32. § (3) és (5) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 55/B. § (1) bekezdésében, 56/A. § (1) bekezdésében,

58. §-ában, 60. §-ában, 61. § (1) bekezdésében a „HM személyügyért felelõs szervéhez” szövegrész helyébe

a „Honvédség központi személyügyi szervéhez”,

c) 46. § (1) bekezdésében a „15 fõ” szövegrész helyébe a „10 fõ”,

d) 50. §-ában az „Az érdem utáni szolgálati jelek” szövegrész helyébe a „Szolgálati jelek”,

e) 50. §-ában a „nyugállományba helyezés napján” szövegrész helyébe a „szolgálati jogviszony megszûnésének

napján”,

f) 63. § (5) bekezdésében a „központi ünnepségen” szövegrész helyébe az „ünnepélyes keretek között”

szöveg lép.

44. § Hatályát veszti az R8.

a) 48. § (2) bekezdése,

b) 50/A. §-a.

13. A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló

31/2002. (V. 3.) HM rendelet módosítása

45. § A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló

31/2002. (V. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 4–6. §-okat, valamint a 16–21. §-okat a honvéd tisztjelöltekre és a honvéd altiszt-jelöltekre megfelelõen

alkalmazni kell.”

46. § Az R9.

a) 5. § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „civil szervezet”,

b) 10. §-át megelõzõ alcímben a „társadalmi szervezeteinek” szövegrész helyébe a „civil szervezeteinek”,

c) 12. § (1) bekezdés f) pontjában a „társadalmi szervezetei” szövegrész helyébe a „civil szervezetei”,

d) 13. § (4) bekezdésében a „civil társadalmi” szövegrész helyébe a „civil”,

e) 22. § (1) bekezdés d) pontjában a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe a „civil szervezetekkel”,

f) 22. § (1) bekezdés f) pontjában a „társadalmi szervezeteik” szövegrész helyébe a „civil szervezeteik”

szöveg lép.

14. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló

33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosítása

47. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet

a) 1. § a) pontjában az „a Magyar Honvédségre, honvédelemért felelõs miniszter közvetlen irányítása, felügyelete alá

tartozó szervezetekre” szövegrész helyébe az „a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe

tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire”,
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b) 4. § (3) bekezdés b) pontjában az „az Alkotmány szerinti minõsített idõszakokban” szövegrész helyébe

az „az Alaptörvény szerinti különleges jogrendben”,

c) 9. § (10) bekezdésében az „a 25/1997. (VI. 18.) IKIM rendelet 4. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe az „a radioaktív

anyagok nyilvántartásának és ellenõrzésének rendjérõl, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló

11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. §-ának”,

d) 11. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon”,

e) 17. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény” szövegrész helyébe

az „Alaptörvény”,

f) 1. számú mellékletében az „a Haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelérõl, behozataláról, illetve

reexportjáról szóló 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének fejezetei felsorolnak, azok hatástalanított

változatai és makettjei” szövegrész helyébe az „a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének,

behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete felsorol, és azok hatástalanított változata”

szöveg lép.

15. A kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002. (V. 10) HM rendelet módosítása

48. § A kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet 3. § a) pontja a következõ 11. ponttal egészül ki:

(Igényjogosult:)

„11. a Köztársasági Elnöki Hivatalnál foglalkoztatottak.”

16. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó

részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokról szóló

30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosítása

49. § A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint

a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet 11. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, és az ionizáló sugárzásnak kitett naponta legalább három órát eltöltõ

munkavállalót a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 119. § (2) bekezdésében

foglaltakkal összhangban évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság – kollektív szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – a munkavállalót az Mt.

116. §-ában meghatározott alapszabadságon és az Mt. 117–120. §-ai szerinti egyéb, többféle címen egymás mellett

járó pótszabadságokon felül is megilleti.

(3) Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdõdött, részére az (1) bekezdés szerinti pótszabadság arányos

része jár.”

17. A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosítása

50. § A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)

HM rendelet (a továbbiakban: R10.) a következõ 4. §-sal egészül ki:

„4. § A honvédelmi miniszter által kijelölt állami vezetõként a KKB tagja a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban:

HM) közigazgatási államtitkára.”

51. § Az R10. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § A KKB operatív munkaszervében részt vesznek a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló

szervezetének és a HM védelmi igazgatás szakmai elõkészítését és koordinálását végzõ szervezetének képviselõi.”

52. § Az R10.

a) 2. § (2) bekezdésében a „kormányzati koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „Katasztrófavédelmi Koordinációs

Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB)”,

b) 5. § f) pontjában a „Csoport.” szövegrész helyébe a „Csoport (a továbbiakban: JVCS).”,
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c) 7. §-ában a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)” szövegrész helyébe a „HM”,

d) 7. § b) pontjában a „HÁKOT-ot” szövegrész helyébe a „VKCS-t”,

e) 8. § a) pontjában, 16. §-t megelõzõ alcímében, 17. §-ában, 20. § (1) bekezdésében, 21. §-ában, 31. §

(1) bekezdésében a „kormányzati koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „KKB”,

f) 9. § (3) bekezdés a) pontjában, 25. § (1) bekezdés d) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában a „honvédelmi

miniszter” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár”,

g) 12/A. §-ában a „Járványügyi Védekezési Bizottság” szövegrész helyébe a „JVCS”,

h) 19. § (1) bekezdésében a „kormányzati koordinációs szervtõl” szövegrész helyébe a „KKB-tól”,

i) 20. § (1) bekezdésében a „kormányzati koordinációs szervhez” szövegrész helyébe a „KKB-hez”

szöveg lép.

18. A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet

módosítása

53. § A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R11.)

Melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

19. A katonai célú vízi közlekedésrõl szóló 41/2005. (XI. 24.) HM–GKM együttes rendelet módosítása

54. § A katonai célú vízi közlekedésrõl szóló 41/2005. (XI. 24.) HM–GKM együttes rendelet

a) 9. §-t megelõzõ alcímében a „hajózási rendkívüli esemény” szövegrész helyébe a „víziközlekedési esemény”,

b) 9. § (1) bekezdésében a „vagy hajózási rendkívüli esemény” szövegrész helyébe a „vagy víziközlekedési esemény

kizárólag”,

c) 9. § (1) bekezdésében a „hajózási rendkívüli esemény” szövegrész helyébe a „víziközlekedési esemény”,

d) 9. § (3) bekezdésében a „hajózási rendkívüli esemény” szövegrész helyébe a „víziközlekedési esemény”

szöveg lép.

20. Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló

3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosítása

55. § Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet

a) 30. § (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

b) 72. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.

21. A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosítása

56. § A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (a továbbiakban: R12.) 33/A. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A honvédelmi szervezetek által üzemeltetett összevont étkezdékben a 33. §-ban meghatározott igényjogosultak

részére egy adag munkahelyi ebéd térítési díját – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdésének figyelembevételével

– a NORMAFÜZET tartalmazza.”

57. § Hatályát veszti az R12. 33/A. § (2) bekezdése.

22. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi

állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló

26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosítása

58. § A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya

devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet
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2. §-ában a „figyelembevételével kell megállapítani” szövegrész helyébe a „figyelembevételével kell megállapítani,

továbbá az egészségügyi ellátás költsége vonatkozásában a Korm. R1.-ben foglalt rendelkezések helyett a 21. §-t kell

alkalmazni.” szöveg lép.

23. A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet

módosítása

59. § A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá

tartozó szervezetekre” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe

tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra”,

b) 2. § 6. pont d) alpontjában a „HM Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke”,

c) 8. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.

24. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ

részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló

34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet módosítása

60. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ részletes

besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet

(a továbbiakban: R13.) 1. § (2a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2a) A honvédelemért felelõs miniszter – a szolgálat érdekében, a HVKF munkáltatói jogkörébe nem tartozó

beosztások esetében – a HVKF javaslatára az állománytáblákban, illetve a munkaköri jegyzékekben rendszeresített

rendfokozatot a (2) bekezdéstõl eltérõen lefelé két rendfokozati szinttel eltérítheti.”

61. § Az R13. 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

25. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt objektumokba történõ belépés rendjérõl szóló

39/2007. (X. 10.) HM rendelet módosítása

62. § A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt objektumokba történõ belépés rendjérõl szóló 39/2007. (X. 10.)

HM rendelet (a továbbiakban: R14.)

a) 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság elnöke” szövegrész helyébe a „köztársasági elnök”,

b) 1. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok (a továbbiakban: KNBSZ-ek)” szövegrész helyébe

a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”,

c) 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1)–(3) bekezdésében, 4. és 5. §-ában a „KNBSZ-ek” szövegrész helyébe a „KNBSZ”,

d) 2. § (1) bekezdésében az „országgyûlési biztosok” szövegrész helyébe az „alapvetõ jogok biztosa,

a biztoshelyettes és a helyettes biztos”,

e) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében az „országgyûlési biztos” szövegrész helyébe az „alapvetõ jogok

biztosa, a biztoshelyettes és a helyettes biztos”,

f) 2. § (2) bekezdésében a „jelenti az illetékes fõigazgatónak” szövegrész helyébe a „jelenti a fõigazgatónak”,

g) 3. § (1) bekezdésében a „KNBSZ-ek fõigazgatói” szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója”,

h) 3. § (1) bekezdésében az „adnak ki” szövegrész helyébe az „ad ki”,

i) 5. § (2) bekezdésében az „az illetékes fõigazgatók” szövegrész helyébe az „a fõigazgató”

szöveg lép.

63. § Hatályát veszti az R14. 4. §-ában a „munkáltató” szövegrész.
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26. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló

4/2008. (II. 29.) HM rendelet módosítása

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

(a továbbiakban: R15.) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

„c) a hivatásos állományból nyugállományba helyezett és a szolgálati járandóságban részesülõ katonára

(a továbbiakban: nyugállományú katona)”

65. § Az R15. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

66. § Az R15.

a) 1. § (2) bekezdésében a „katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak

jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény alapján hõsi halottá nyilvánított honvéd tisztjelöltekre” szövegrész

helyébe a „Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény alapján hõsi halottá nyilvánított honvéd tisztjelöltekre és honvéd altiszt-jelöltekre”,

b) 1. § (3) bekezdésében a „közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete” szövegrész helyébe a „közvetlen

irányítása”,

c) 2. §-ában, 13/A. § (1) bekezdésében, 1. számú melléklet B) pont 4. pontjában a „lakóhely szerinti hadkiegészítõ

parancsnok” szövegrész helyébe a „Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének

parancsnoka”,

d) 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 5. § (1) bekezdés b) és c) pontjában az „az MH központi” szövegrész helyébe

az „a Honvédség központi”,

e) 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „területileg illetékes hadkiegészítõ parancsnokkal” szövegrész helyébe

a „Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének parancsnokával”,

f) 4. § (2) bekezdés felvezetõ szövegében, 7. § (4) bekezdésében a „területileg illetékes hadkiegészítõ parancsnok”

szövegrész helyébe a „Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének parancsnoka”,

g) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe a „Honvédség katonai

igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve”,

h) 4. § (3) bekezdésében az „Az MH központi” szövegrész helyébe az „A Honvédség központi”,

i) 4. § (6) bekezdésében az „állományilletékes honvédelmi szerv – nyugállományúak esetében a hadkiegészítõ

parancsnokságot – ellátó pénzügyi és számviteli szerv folyósítja” szövegrész helyébe az „állományilletékes

honvédelmi szerv – nyugállományúak esetében a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerv

– pénzügyi és számviteli szerve folyósítja”,

j) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezeteinek” szövegrész helyébe a „civil

szervezeteinek”,

k) 7. § (2) bekezdésében a „területileg illetékes hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe a „Honvédség

katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve”,

l) 8. § (5) bekezdés b) pontjában a „tiszthelyettesek” szövegrész helyébe az „altisztek”,

m) 10. § (3) bekezdésében a „Hjt. 2. § (8) bekezdésében meghatározott országos parancsnok” szövegrész helyébe

a „Honvéd Vezérkar fõnöke, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatója”,

n) 11. § (6) bekezdésében a „HM közigazgatási államtitkár,” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár,

valamint a KNBSZ kegyeleti gondoskodási körébe tartozó esetén a honvédelemért felelõs miniszter”,

o) 13/A. § (3) bekezdésében a „HM közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár,

valamint a KNBSZ kegyeleti gondoskodási körébe tartozó közalkalmazott esetén a honvédelemért felelõs

miniszter”

szöveg lép.
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27. A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ

munkavédelmi követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosítása

67. § A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ munkavédelmi

követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „honvédelemért felelõs miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói

irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervezetekre” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter

alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre”,

b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 6. §-ában a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe

a „Magyarországon”,

c) 2. § b) pontjában a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi és kormányzati ügykezelõi”,

d) 2. § j) pontjában az „a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.)

89. § (2) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 42. §

(2) bekezdése alapján”,

e) 2. § m) pontjában az „a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl szóló

230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. §-ában” szövegrész helyébe a „a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó

egyes szervek kijelölésérõl szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában”,

f) 2. § m) pontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági

Szolgálat”,

g) 2. § n) pontjában a „Hvt. 70. § (1) bekezdés a)–i) pontjai szerinti feladatok ellátása, a Hvt. 204. § (1) bekezdése

szerinti” szövegrész helyébe a „Hvt. 36. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, a Hvt. 80. §-a

szerinti”,

h) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében a „Hvt. 110. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Hvt. 52. §

(1) bekezdésében”

szöveg lép.

28. A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseirõl szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet

módosítása

68. § A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseirõl szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet

a) 2. § a) pontjában „a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvényben” szövegrész

helyébe „a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvényben”,

b) 5. § (1) bekezdésében a „Hvt. 131. § (1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „Hvt. 62. § (1) bekezdés szerinti”

szöveg lép.

29. A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális

juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet módosítása

69. § A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló

11/2009. (VII. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R16.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter

közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre, a HM Tábori Lelkészi Szolgálatra,

a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet), valamint a honvédelmi

szervezet állományába tartozó

a) hivatásos és szerzõdéses katonákra (a továbbiakban együtt: hivatásos katona),

b) a közalkalmazottakra, ide nem értve a prémiumévek programban résztvevõket,

c) honvéd tisztjelöltekre,

d) honvéd altiszt-jelöltekre.

(2) E rendeletet kell alkalmazni a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (3) bekezdésében megjelölt más szervhez vezényelt hivatásos
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katonára is, ha illetményét közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetése személyi kiadások

elõirányzata terhére kapja, továbbá a 48. § (1) bekezdés o) pontja alapján rendelkezési állományban lévõre.”

70. § Az R16. 2. § a) pont ac) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában

magasabb parancsnok, vezetõ (a továbbiakban együtt: magasabb parancsnok):]

„ac) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatója: a KNBSZ tekintetében,”

71. § Az R16. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 6. § (1) bekezdésében foglaltak mérlegelésével az (1) bekezdésben foglaltaknál nagyobb összegû és hosszabb,

legfeljebb tizenkét havi törlesztési idejû illetményelõleget a magasabb parancsnok engedélyezhet. Az engedélyezett

összeg hivatásos katonák esetében a másfél havi alapilletményt, közalkalmazottak esetében pedig a tényleges, fizetési

fokozat szerinti illetmény másfélszeresét nem haladhatja meg.”

72. § Az R16. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdéstõl eltérõen az eredetileg meghatározott ütemezéssel fizetheti vissza az illetményelõleg tartozását

az illetményelõlegben részesült, ha

a) a Hjt. 56. § h) pontja alapján honvédelmi szervezetnél más közszolgálati jogviszonyt létesít,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pont 4. alpontja alapján

szolgálati jogviszonyt létesít,

c) egyik szervezeti egységtõl a másik szervezeti egységhez áthelyezik,

d) a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkáltató személyében bekövetkezõ változás

esetén.”

73. § Az R16. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A parancsnok a rendelkezésre álló segélykeret terhére a személyi állomány tagja részére alkalmanként legfeljebb

a központi költségvetésrõl szóló törvényben a közszolgálati tisztviselõkre meghatározott illetményalap 100%-ának

megfelelõ összegû parancsnoki segély folyósítását engedélyezheti.”

74. § Az R16. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. § (1) Az iskolakezdési utalvány a munkáltató által biztosított elektronikus utalványkártyán kerül kiadásra.

(2) Az elektronikus utalványkártya fõ- és az ahhoz tartozó társkártya formájában biztosítható. Az elektronikus

utalványkártyát a jogosult részére történõ átadásig számadásköteles kártyaként kell kezelni, a jogosult részére aláírás

ellenében kell átadni. Az átadásról készült dokumentumot a számadásköteles nyomtatványok nyilvántartásához kell

csatolni és azzal együtt kell megõrizni.

(3) A fõkártya jogosult részére elsõ alkalommal történõ biztosítása, valamint lejárat miatti cseréje ingyenes.

A társkártya elsõ alkalommal történõ biztosítása, lejárat miatti cseréje, valamint a fõkártya és a társkártya elvesztése,

eltulajdonítása, megrongálódása vagy más okból szükséges cseréje esetén az új kártya igénylésével kapcsolatban

a szállító által kiszámlázott költség a jogosult részére felszámításra kerül.

(4) Az iskolakezdési utalvány beszerzéséhez szükséges elõirányzat tervezése, az utalványkártyák kezelése és

a feltöltendõ összeg átutalása a pénzügyi és számviteli szerv feladata.

(5) Az iskolakezdési utalvány átutalásához a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által készített jegyzék

tartalmazza a jogosult nevét, rendfokozatát, az elektronikus utalványkártya azonosítására szolgáló adatokat,

az iskolakezdési utalvány értékét, valamint a jegyzéket készítõ nevét és a jogosultságot igazoló parancsnok

jóváhagyását.

(6) Az utalványt – az igénybenyújtás idõpontjától függõen – június 20-ig, ezt követõen július 20-ig, augusztus 20-ig,

majd szeptember 20-ig kell a szállítótól megrendelni. Az iskolakezdési utalványt legkorábban a tanév elsõ napját

megelõzõ 60. napon, legkésõbb október 15-ig kell az igénylõ részére biztosítani.”

75. § Az R16. 19. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az iskolakezdési támogatásra vonatkozó igénybejelentést a benyújtástól számított 30 napon belül érdemben el

kell bírálni függetlenül az iskolalátogatási igazolás meglététõl. Amennyiben az iskolalátogatási igazolás szeptember
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30-ig nem kerül benyújtásra, vagy utólag a jogosultsági feltételek hiánya kerül megállapításra, a honvédelmi

szervezetnek a biztosított iskolakezdési utalvány pénzbeli értékét vissza kell követelni.”

76. § Az R16. V. fejezet címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„V. FEJEZET

A HONVÉD TISZTJELÖLTEK, HONVÉD ALTISZT-JELÖLTEK EGYES PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI”

77. § Az R16. 25/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„25/A. § A honvéd tisztjelöltet és a honvéd altiszt-jelöltet, aki a Magyar Honvédség tiszti, altiszti állományába felvételre

kerül, avatási segélyben kell részesíteni. Az avatási segély összege a központi költségvetésrõl szóló törvényben

a közszolgálati tisztviselõkre meghatározott illetményalap 40%-a, amelyet az avatást megelõzõ napon kell kifizetni.”

78. § Az R16.

a) 2. § e) pontjában az „1. § (1) bekezdés a)–c) pontjában” szövegrész helyébe az „1. § (1) bekezdés a) és

b) pontjában”,

b) 4. § (1) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok”

szövegrész helyébe a „KNBSZ”,

c) 5. § (3) bekezdésében, 2. számú mellékletében a „62. § (1) bekezdés b), d)–h) pontja” szövegrész helyébe a „62. §

(1) bekezdés b), d)–l) pontja”,

d) 10. § (2) bekezdésében a „segély kifizetését a HM közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe a „segély

kifizetését – a KNBSZ kivételével – a HM közigazgatási államtitkára”,

e) 11. §-ában a „személyek, illetõleg a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 206. §-a

alapján baleseti ellátásban részesülõk” szövegrész helyébe a „személyek”,

f) 11. §-ában a „HM gazdasági feladatokért” szövegrész helyébe a „HM védelemgazdaságért”,

g) 25. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 25/B. § (1) és (3) bekezdésében a „honvéd tisztjelölt” szövegrész helyébe

a „honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt”,

h) 1. számú mellékletében a „HM KPÜ vezérigazgató útján” szövegrész helyébe „HM KPH fõigazgató útján”,

i) 5. számú mellékletében a „vezérigazgató, fõigazgató” szövegrész helyébe „fõigazgató, igazgató”

szöveg lép.

79. § Hatályát veszti az R16.

a) 2. § a) pont aa) alpontjában az „ , a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, valamint a HM Állami Egészségügyi

Központ” szövegrész,

b) 2. § a) pont ad) alpontja,

c) 24. § (1) bekezdésében „a tartalékos katona” szövegrész,

d) 25/C. § (1) bekezdés második mondata.

30. A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhetõ egészségügyi tevékenységek és az ezek

elvégzéséhez szükséges szakkiképzés követelményeirõl szóló 15/2012. (VII. 30.) HM rendelet módosítása

80. § A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhetõ egészségügyi tevékenységek és az ezek elvégzéséhez szükséges

szakkiképzés követelményeirõl szóló 15/2012. (VII. 30.) HM rendelet

a) 3. § a) pontjában az „MH egészségügyi szolgálatfõnökéhez” szövegrész helyébe az „MH Honvédkórház

parancsnokához”,

b) 3. § b) pontjában a „tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „altiszti”,

c) 4. mellékletében az „MH egészségügyi szolgálatfõnök” szövegrész helyébe az „MH Honvédkórház parancsnoka”

szöveg lép.

31. Záró rendelkezések

81. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 49. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez

„1. melléklet a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez

A csapatzászló és a zászlószalagok

I. A csapatzászló

1. A zászlóalap: 120 centiméter magas és 140 centiméter széles, mûszál alapú fehér szatén anyagú téglalap, mindkét

oldal közepén Magyarország címerével, amelyet jobbról cserfaág, balról olajág övez.

A címer magassága a koronával együtt 57, szélessége a lombozattal együtt 58 centiméter. A címer selyem rátéttel,

arany és ezüst színû hímzésekkel készül.

A zászlólap széleit a hosszabb oldalakon 11–11, a rövidebb oldalakon 9–9, 10 centiméter alapú, 15 centiméterre

benyúló piros és zöld lángnyelvbõl álló pártázat övezi. A lángnyelvek minden oldalon piros színnel kezdõdnek és

végzõdnek, a zászlólap négy sarkában a lángnyelveket zöld színû körcikk választja el.

A zászlólapnak a rúdhoz nem illeszkedõ, három szabad szélén 5 milliméteres nemzeti színû selyemzsinórból

készült szegés van, két szabad csúcsán 10–10 centiméteres nemzeti színû selyembojttal.

A zászlólapnak a pártázaton kívül esõ fehér része a rúdon egyszer körülcsavarva, ahhoz 3 egymástól egyenlõ

távolságra lévõ sorban 25–25–25 darab egyenletesen elosztott félgömb fejû sárgaréz szöggel van rögzítve.

2. A zászlócsúcs: 21 centiméter hosszú, stilizált levél formájú homokfúvott sárgaréz, mindkét oldalán Magyarország

pajzstartók nélküli, barokk formájú, öntött bronz címerével.

3. A zászlórúd: 238 centiméter hosszú, henger alakú, skarlátszínûre lakkozott, alsó harmadánál szétcsavarható rúd. A

szétcsavarás helyénél sárgaréz gyûrûk, alsó végén sárgaréz kupak zárja le.

II. A zászlószalagok

1. A Köztársasági Elnök szalagja: 17 centiméter széles szatén szalag, közepén 20–25 centiméteres csokorba kötve, két

ága 115–115 centiméter hosszú. A szalag piros-fehér-zöld színû, elsõ ágán arannyal hímezve: ,,MAGYARORSZÁG

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE’’ felirattal. A második ágon arannyal hímezve az alakulat megnevezése és az

adományozás évszáma található, alatta Magyarország 20 centiméter magasságú, 9,5 centiméter szélességû

pajzstartó nélküli, rátétes kivitelû címerével.

2. A honvédelmi miniszter szalagja: 16 centiméter széles fehér szatén szalag, közepén 20–25 centiméteres csokorba

kötve, két ága 100–100 centiméter hosszúságú. A szalag szabad ágait körben piros-zöld ék alakú, selyemmel

hímzett pártázat szegélyezi, alján 10 centiméteres arany színû rojt található. A szalag ágai arannyal hímzettek, elsõ

ágán „MAGYARORSZÁG”, a második ágon pedig „HONVÉDELMI MINISZTERE” felirat található, alatta a Honvédelmi

Minisztérium 8 centiméter átmérõjû emblémájával.

3. A Honvéd Vezérkar fõnök szalagja: 20 centiméter széles vörös szatén szalag, közepén 30 centiméteres csokorba

kötve, két ága 120–120 centiméter hosszú. A szalag mindkét ágán és a szalagcsokron arany hímzéssel balról

babérág fonat, jobbról tölgyfaág fonat fut körbe. Az elsõ ágon arany hímzéssel „HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKE”

felirat helyezkedik el, alatta a Magyar Honvédség 8 centiméter átmérõjû emblémájával. A szalag alját

10 centiméteres aranyrojt zárja.”

2. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez

„2. melléklet a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez

A hadilobogók és árbocjelvények

1. A hadilobogó mûszál alapú fehér szaténból készül, mindkét oldalán az árboc felé esõ elsõ harmadban

Magyarország – a hadilobogó méretéhez arányított nagyságú – címerével, amelynek függõleges tengelye

a lobogó elsõ egyharmadának tengelyével esik egybe, vízszintes tengelye pedig a lobogó középvonalában

helyezkedik el. A hadilobogólap szélein a hímzett pártázat ékeinek száma a hadilobogólap méretéhez arányított,

befelé mutató piros-zöld színû. A sarkokban lévõ felezett ékek színe zöld.

A hadilobogó méretei:

a) nagyhajók részére 80 X 100 centiméter,

b) kishajók részére 60 X 80 centiméter,

c) parancsnoki motorosok részére 31 X 40 centiméter.
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2. Az árbocszalag 21 X 200 centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhetõ egyenlõ háromszög alakú, vászon

anyagú nemzeti színû szalag.

3. A rangidõs parancsnoki lengõ 60 X 80 centiméteres képzeletbeli téglalapon elhelyezhetõ, háromszög alakú,

mûszállal erõsített fehér selyem anyagból készül, mindkét oldalán Magyarország hímzett címerével, címertartó

tölgy-, és olajág nélkül. A lengõ felvonózsinór felõli vége 60 centiméter széles, és a háromszög csúcsa a 80

centiméter hosszú téglalap vízszintes középvonalának és a rövidebb, képzeletbeli oldalvonalának

metszéspontjában van. A háromszög két befogója mentén 11–11, a rövidebb oldalon 7–7 egész, a három

sarokban pedig 1–1 felezett, befelé mutató, ék alakú hímzett pártázat helyezkedik el. Az egész ékek piros, és zöld,

a felezett ékek zöld színûek.

4. A miniszteri lengõ 60 X 80 centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhetõ, nemzeti színû, a felvonó zsinórral

ellentétes oldalon fecskefarokban végzõdõ zászló, szélein nemzeti színû zsinórral szegélyezve.”

3. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez

Az R5. Melléklet táblázat 30. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szolgálati betegségek a Magyar Honvédségben)

„

30. Zaj okozta
halláskárosodás

Minden olyan szolgálati helyen végzett tevékenység, ahol a zajszint
a munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági
követelményekrõl szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletben meghatározott zajszintet
meghaladja, és az ott szolgálatot teljesítõ öt éven át zajártalomnak volt kitéve.

”

4. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez

1. Az R11. Melléklet a következõ 322.6. ponttal egészül ki:

„322.6. A készenléti szolgálat tartama alatt szabadságot nem lehet igénybe venni. Szabadság tartama alatt nem lehet

készenléti szolgálatba vezényelni.”

2. Az R11. Melléklet

a) 667.1. pontot megelõzõ alcímben a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

b) 18. pont a) alpontjában az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg lép,

c) 49.1. pont c) alpontjában, 50. pont f) alpontjában, 224.2. pontjában, 535.1. pontjában, 542. pont a) alpontjában,

a 667.1. pontjában, 667.2. pontjában, a 667.3. pontjában és a 699. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország”,

d) 268.3. pontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóinak” szövegrész helyébe a „Katonai

Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatójának”,

e) 322.5. pontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóinak” szövegrész helyébe a „KNBSZ

fõigazgatójának”,

f) 704. pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe a „civil szervezetek”,

g) 717.3. pont b) alpontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatokkal” szövegrész helyébe a „KNBSZ-szel”

szöveg lép.
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5. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez

Az R13. 2. melléklet A táblázat C:6. és C:7. mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

6. VI. ezredes „fõigazgató-helyettes (V);
képviseletvezetõ (V);
igazgató (V);
igazgató (IC elnök) (V);
igazgató (fõigh.) (V);
intézetvezetõ (V);
osztályvezetõ (intézetvez.h.) (V);
osztályvezetõ (képviseletvez.h.)(V);
általános helynök (V);
püspöki hivatalvezetõ (V);
HM Védelmi Hivatal (HM VH):
szakreferens (ov.) (V);
szakreferens;
HM HIM: parancsnok-helyettes (általános)
(V);
igazgató (parancsnok-helyettes) (V)”

általános helynök (V);
püspöki hivatalvezetõ (V)

7. V. alezredes „igazgatóhelyettes (V);
képviseletvezetõ-helyettes (V);
osztályvezetõ (igh.) (V);
osztályvezetõ (V);
irodavezetõ (V);
kiemelt fõtiszt (igh.) (V);
kiemelt fõtiszt (ovh.) (V);
kiemelt fõmérnök (ovh.) (V);
kirendeltség-vezetõ (V);
kiemelt fõtiszt;
kiemelt fõtiszt (NADREP);
kiemelt fõmérnök;
vezetõ kutató (múzeumi titkár);
HM VH szakreferens;
HM Protokoll Rekreációs és Kulturális
Fõigazgatóság: igazgató (V);
Lõkísérleti és Vizsgáló Állomás:
parancsnok (V)”

vezetõ pénzügyi referens (V);
püspöki titkár;
kiemelt vezetõ tábori lelkész (V);
kiemelt tábori lelkész;
HM HIM: irodavezetõ (V);
igazgató-helyettes (gyûjteményi) (V);
osztályvezetõ (V);
könyvtárvezetõ (V);
térképtárvezetõ (V);
irattárvezetõ (V);
levéltárvezetõ (V);
kiemelt fõtiszt (fõszerkesztõ) (V)

6. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez

Az R15. 2. számú melléklet táblázat hatodik és hetedik sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred Szentes Békés megye, Csongrád megye területe

MH 54. Veszprém Radarezred Veszprém Veszprém megye, Zala megye területe

„
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A nemzetgazdasági miniszter 38/2012. (XII. 18.) NGM rendelete

a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló

11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el.

1. § A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet

34. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

(Az elõirányzat a következõk ellátására szolgál:)

„j) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 13/A. § (1) bekezdésében és 13/B. § (1) bekezdésében

meghatározott gazdasági társaságok alapításával és mûködésével összefüggõ pénzbeli hozzájárulás (alaptõke,

tõketartalék) megfizetése.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 150/2012. (XII. 18.) ME határozata

helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben,

a nemzetgazdasági miniszter elõterjesztésére megállapítom, hogy

dr. Kandrács Csaba István, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára kormányzati szolgálati jogviszonya

a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdése a) pontja alapján történõ

áthelyezésére tekintettel

– 2012. december 14-ei hatállyal –

megszûnik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Helyreigazítás:

A Magyar Közlöny 2012. évi 171. számában a 28350. oldalon a nemzetbiztonsági védelem alá esõ szervek és

létesítmények körérõl szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról szóló Korm. határozat számozása

helyesen: „1608/2012. (XII. 17.)”
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

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.
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